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SPIS RZECZY
WIRYDARZA POETYCKIEGO.

Cz pierwsza.

Str.

1. Przedmowa z przestrog potrzebn do czytelnika 3—6

Wiersze zbieranej druyny 9—163

2. Paraenesis do poetów 9

3. De Popielo II 9

4. De Piasto Crusvicensi 10

5. In iuventute laborandum ... - 10

6. Labor omnia vincit 10

7. Epitaphium regis Galliae 10

8. Z Owena 11

9. Na bkarta II

10. Sawa 11

11. Na przezwisko Gadysza 11

12. O poborach 11

18. Na pana Szkod 11

14. Poytki z owiec 12

15. Poytki z gsi 12

16. Przyczyny ubóstwa 12

17. Frischlinii distichon 12

18. Conditio sine qua non 12

19. Przestroga 12

20. Gra jaka byd ma 12

21. Na z on 12

22. Na jedne 13

23. zy niepotrzebne 13

24. Na komora 13



YI SPIS UZECZY

Str.

25. Roztropno z czego 13

26. Bogusawski na Sokoa 13

27. Na wosk uczt 1*

28. Dostatek polski U
29. Swawola polska 14-

30. Im oculos 14

31. Comp.iratia akomce z wieprzem St. Lubienieckiego .... 15

32. Ekzorta 21

33. mier nikim nie brakuje 22

34. Na to 22

35. Regestr kuchmistrza francuskiego 23

36. Lekkie i gruntowne potrawy 25

37. Item 25

38. Item 25

39. Na such rzep 25

40. Traf ,

.

25

41. art na gospoJarzów 26

42. Dziwy abo absurda .* 26

43. Item 26

44. Item 26

45. Item 26

46. Item 26

47. Nagrobek aszczowi 26

48. Nagrobek pijanicy 27

49. Nagrobek kostyrze 27

50. onierska na mier skarga 27

51. Niewiasta i kokosz 27

52. Nagrobek Elbiecie 27

53. Compatibilia 27

54. Odmiennoci podlege rzeczy 28

55. Observatio contra pestem 28

56. Lex combibonum 28

57. Item 28

58. Hem 28

59. Todzikowanie za cze 28

60. Ex Oveno 28

61. Yultus medici triplex .• 29

62. Galii et Ilali de Germanis , 29

63. Gormani contra > > / « r r < . . . . 29

64. Yarios varia delectant ,.,.,.,... 29

65. Do Anny 30

66. Do teje 30



SPIS RZECZY VII

Str.

67. Na zazdro 30

68. Wizprunek sugi wiernego 30

69. Gadka 31

70. Nage mierci w domu Radziwiów 31

71. Ad conspectum urbis parisiensis 32

72. Epigrama na Rafaa Leszczyskiego 1660 32

73. Pie kochajcego 32

7-i. Apollo gromi czowieka 33

75. Replika 33

76. De medico 34

77. Na Moskw gdy Zygmunt III Smolesk wzi 34

78. Na ospaego we dnie 34

79. O Zygmuncie III 34

80. O Chmielnickim 35

81. O hanie tatarskim • 35

82. Super illud quod post Bacchanalia capita conspergantur . . 35

83. De eodem 35

84. Na Krup 35

85. Aequivoca 36

86. Do biegego po wojnie 36

87. Na herb strzay rozdartej 36

88. O dugach 36

89. Na zwajc modego 36

90. Na iMikoaja Rona 36

91. De Christo 36

92. De Alexandro VII 37

93. Descriptio fontis posoniensis 37

94. Akrostych 37

95. Koo 38

96. Na acuch zoty 38

97. Epitaphium Caroli V 38

98. De St. Hosio 39

99. De Christo 39

100. De penna scriptoris 39

101. Scriptura 39

102. Campana 39

103. Item 39

104. Item 39

105. Acrostichon Jesu 39

106. Mors 40

107. Acrostichon per sillabas 40

108. Acrostichon per litteras 40



YUI SPIS RZECZY

Str.

109. Cephalonomaticon 40

110. Acrostichon iO

111. Retro legenda *1

112. Item *'

115. Item *1

lU. Item *1

115. Item *1

116. Item 4;!

117. Item ad Jesum 41

118. Item de flumine 41

119. De echo 42

120. Tren do herbu 42

121. Nagrobek córce 42

122. Inszy 43

123. Epithaphium Catharinae Sueciae reginae 4-3

124. Catharinae Mediceae 43

125. Epitaphium canonici varmiensis 43

126. Nagrobek maonkowi 43

127. Nagrobek Ludwika Krasiskiego 44

128. Monument Imp. Katarzyny Denhofowej 45

129. Do teje kozaczka oracya 46

130. Nagrobek Przylepskiemu 47

131. Nagrobek p. Gemie 47

132. Duro Durando 47

133. Epitaphium nepoti 47

134. Epitaphium zibie 47

135. Epitaphium parasito 48

136. Epitaphium Horwato 48

137. Nagrobek Rafaowi Leszczyskiemu 48

138. Nagrobek Januszowi Radziwiowi 48

139. O przyjani kuflowej 49

140. Przyjaciele skarb drogi 49

141. Przyjaciela w przygodzie dozna 49

142. Czas wszytko psuje 50

143. Za modymi 50

144. Upominki 50

145. Na marnotrawc 50

146. In aulam 51

147. Cnota niemiertelna 51

148. Cnota nieskazitelna ^ . . . . 51

149. Cnota posag wielki 51

150. Na harde pany 51



8PJS RZECZY IX

Str.

151. Na bogatego 52

152. Komplimenty 52

153. O modoci i miJoci 53

154. Item o mioci 53

155. Raki o pannie 53

156. Proba w mioci 54

157. Sroga a nazbyt 54

158. Ale przyjemna 54

159. Studnia foremna 54

160. Gadka 55

161. Sukcesya biaogowska 55

162. Votum 55

163. Mio ogniem dziwnym 55

164. Konsolacya damy po suczce 56

165. Na stroje cudzoziemskie ' 56

166. Na to 56

167. Na to 57

168. Na to 57

169. Na jednego co ferezy nosi na bakier 57

170. Gadka T. Morstyna 57

171. Gadka tego 58

172. Eiusdem de rivalibus 58

173. Decem plagae Aegypti 5S

174. Decem plagae Aegypti 58

175. Marnotrawcom przestroga 59

176. Wiersze Andrz. Leszczyskiego 60

177. Tene do Gorajskiego 60

178. Bezpieczne ubóstwo 61

179. Szczliwo prawdziwa doczesna 61

180. Lament ks. Teofile Ostrogskiej 61

181. Pie zacnej wdowy 62

182. Ex Horatii III, 2 63

183. Kolda 63

184. Fraucymer 63

185. Humory biaej pci 63

186. Na Mniszkow Hier. Morstyna 64

187. Respons na to 64

188. Na traf 64

189. O pannie Sosnowskiej Gab. Lubienieckiego 65

190. O pannie Suchodolskiej Sam. Arciszewskiego 65

191. Respons na to J. T 65

192. Sara. Arciszewskiego wiersz na chustk 65



X SPIS nzEOZY

Str.

193. Epigrania Arciszewsskiego na Suchy DoJ 66

194 Na koiijunkcy maestwa Sam. Arciszewskiego 66

Ekscerpta z Dworzanek J. Gawiskiego 67—70

195. Do Jana Kochanowskiego 67

196. Kachna do Kochanowskiego 67

197. Do Filipa momota 68

198. Na niezgodliwego 68

199. Z Ovena 68

200. ywot niespodziany 68

201. O Dyonie i Dyanie 68

202. O Klimku 68

203. O iMiocie sdzim 68

204. O witokrnjcy 68

205. Do Badeckiego praktyka 69

206. Do Anny 69

207. Do teje 69

208. Do teje 69

209. Do teje 69

210. Na uni Korony z Litw 69

211. O Bornku starym 70

212. Do Anny 70

213. Na posagi 70

214. Przyjaciel jednany 70

215. Na Wener 70

216. Lekarstwo na robaki 70

217. O mieszku 70

218. Natura rusticorum 71

219. Sze dziwów w Litwie 71

220. Quid significpt pallor 71

221. (Sztuczka wierszowana) 71

222. To 71

223. To 72

224. De reuisilis formosae feminao 72

225. Gadki rozmaite (1-40) 73

226. Pie. 1 to dobre i owo nieze 83

227. Bankiet wymylny 85

228. Ad conspoctum urbis Yonotan 86

229. In eandem urhom S. Przypkowskiego 86

230. Eiusdwm in conspectum Alpiiim 87

231. Eiugdem in glaciem 88



SPJS KZECZY XI

Str.

232. Eiusdem epitaphium coniugi 88

233. Eiusdem item 89

234. Afekt na dzie vv. Anny 89

235. Do Jagi A. Morsztyna 90

236. Luna et virgo 91

237. Nux et virgo 91

238. art na skpego 91

239. askiego art na wino weneckie 91

240. art doktorski na kapuna 91

241. Recepta na blad niemoc : . . . . 91

242. M i zona jedno 92

243. Apoftegma 92

244. Jak gal, tak bij 93

245. In simili odpowied 93

246. Nieobiecany ksek 93

247. De clerico et rustico 94

248. Na kobz 94

249. Do pewnej osoby 94

250. Item 95

251. O Kupidynie 95

252. Elogium p. Myszkowskiego 95

253. Drugi nagrobek 97

254. Leszczyski do Reja 97

255. Co obiera najlepiej 97

256. Vicinu!rque pecus grandius uber habet 97

257. Na baboenia 98

258. Bieda panieska 98

259. Stró na stróa 98

260. Wiersz Jaciski o tym 98

261. Natura biaej pci 98

262. Panna bez wstydu 99

263. Dzisiejsze ony 99

264. Microcosmus 99

265. Na tabak wiersz 99

266. In monachos 105

267. In monachum et anum 105

268. Epitaphium Fr. Yallae 105

269. Epitaphium Yitellii 105

270. Na piwo 105

271. Hospes et pisces lOo

272. Tria mulieris petulantiam prohibent 106

273. Gradus venerei 106



XII SPIS RZECKY

Str.

274. Muncra literalia 106

275. Pecunia ubiue valet 106

276. In ignavos 107

277. Quid vita humana 107

278. Galii versus 107

279. Contra 107

280. Cornix nieretrix 107

281. Irrevocabilia 107

282. Pecuniam emungentia 108

283. Regua bursalis 108

284. .Monitum 108

285. Aliud 108

286. Optio uxoris 108

287. In grammaticum Ausonius 109

287 b. Invitatio helluonuni 109

288. Lex combibonum 109

289. In coocum frestantcm claudum 109

290. Z ubogiego rzadko dobry 110

291. Rekwizyta przyjaciela 110

292. Qualitates konia 110

293. O tyme Ul
294. Na alamod 111

295. Wesoe towarzyskie O. Karmanowskiego 112

296. Tego 116

297. Respons S. S 116

298. Na rozwód p. Warszyckiego 116

299. Na to 117

300. In effifriem St. Czarniecki 117

301. Do Wis/y 117

302. Do p. Boguni. Zieliskiej O. K 118

303. Tego o nie 118

304. Tego do zazdroci 118

305. Wizanie liwu kawalerów 119

306. Wzajemne 120

307. De yictoria Niemcoruni 121

308. Na mi/o 121

309. Consolatia 121

310. RosponB 121

311. Na poet iiiepcwnfgo 122

312. Przestroga damy 122

313. Ludovico XIV 122

314. In eiiib solem 123



SPIS RZECZY XIII

Str.

315. Apollo Polaków do ez pobudza a. 1673 123

316. Omen na Chocim 125

317. Acclamatio Samueli Arciszewski 125

318. Ludovico XIV 126

319. Replika 126

319 b. Descriptio Poloniae 127

320. Fraucymer 127

321. Do Marianny 127

322. Wieniec 127

323. Item 127

32i. Potga biaychgow 128

325. Koncept ruskiego malarza 128

326. Serenada pónocna 128

327. Trefny komplement 130

328. Do teje ' 131

329. Komplement litewski 132

31-iO. Respons na pie paniesk 132

331. Inwitacya panieska 134

332. Descriptio nationum 134

333. Wiersz do ks. Dbolckiego 143

834. Modlitwa o ma 146

335. Dziewczta 146

336. Lament damy 149

337. Epitaphium Reuteri 149

338. Epitaphium Tureni 149

339. Scomma in Gallos lóO

340. Na herb Dziayskich 150

341. Prophetia de regibus Poloniae 150

342. Carmen poetae Wizek 151

343. Dokoczenie Szachów 151

344. Lament panny oszukanej 152

345. Sarabanda 155

346. Pie wtóra 156

347. Pie trzecia 156

348. Pie czwarta 158

349. aoba po szkodzie 158

350. Kurant 160

351. Drugi 160

352. Amor 160

353. Amantes 160

354. Na imi filozof 161

355. Na dziewczyn 161



XIV SPIS RZKCZY

Str.

356. Na Jysego 161

357. Onine tulit punctum 162

358. Na czujn ochmistrzyni 162

359. art do damy 162

360. Na Litwina 162

361. Na drugiego 163

362. Epilaphiura oJnierza 163

Wiersze p. Jerzego z Bukowca Szlichtinka . . 164—189

363. art o tabace 164

364. Szlachecka kondycya 168

365. Pie 170

366. Willaneska I 171

367. Willaneska II 173

368. Dworska choroba 174

369. Pie 176

370. Druga 177

371. Trzecia 177

372. Lekcye Kupidynowe. Pierwsza 179

373. Druga 182

H74. Trzecia 183

375. Czwarta • 183

376. Pita 184

377. Szósta 185

378. Siódma 186

379. Ósma 187

380. Dziewita 188

381. Dziesita 188

382. Przestroga 189

Wiersze p. A. Morsztyna 191—261

383. Do niesownej 193

3«4. Na susz 193

385. Wymówka 194

386. Kurant 194

387. Do psów 195

388. Redivivus 195

389. Ogrodniczka 196

390. Przypodobanie 197

391. Dialog z Wener 197



SPIS KZKCKY XV

Str.

392. Iglica 198

393. Stan opakany 198

394. Na pacz damy 199

395. Powinszowanie zdrowia 201

396. Do JP. Jana Szuniowslciego 203

397. Do JP. Jerzego Lubomirskiego 205

398. Do jednej 206

399. Do Zosie 207

400. Do skpego stryja 207

401. Nieumylna 207

402. Starej . . . . • 207

403. Lais stara 208

404. Na traf 208

405. Dwiema siostrom 208

406. Do Walka ' 208

407. Do Piotra 209

408. O Jagnieszce 209

409. Na piegi 209

410. Do pieska 209

411. Do Anny 210

412. Chce i nie chce 211

413. Jabka 211

414. Do kramarki 211

415. Przechadzka 212

416. Staremu 213

417. Do dunika 213

418. Na balwierza 213

419. Na jedne pani 214

420. Metamorphosis 214

421. Do Piotra 215

422. Do drugiego Piotra 215

423. Do tego Piotra 215

424. Paszport k m z Zamocia 215

425. Na kalot 216

426. Ex duobus malis 216

427. Na jednego 216

428. Na Janka 216

429. Na pana Woowicza 216

430. Na to 217

431. Na traf pewny 217

432. Na niepodnego 217

433. Dobra rola 217



XVJ SPIS KZKCZY

S».

434. Do Jendrzeja 218

4r35. O Zoce 218

436. Do panny 218

437. Na posusznego 219

438. Na jednego 219

439. O Annie 219

440. Na drug Ann star 219

441. Gadek 12, Przemowa 219

442. Gadka pierwsza 220

443. Druga 220

444. Trzecia 221

445. Czwarta 221

446. Pita 222

447. Szósta 222

448. Siódma 223

449. Ósma 223

450. Dziewita 224

451. Dziesita 225

452. Jedenasta 226

453. Dwunasta 227

454. Fraszki. Przedmowa 227

455. Do Pietra 228

456. Nagrobek 228

457. Nieobiecany ksek 229

458. Nowe ziele 233

459. Na skpego 233

460. Przyja paska 234

461. Rogi 234

462. Do stryja 234

463. Do zazdrosnego 235

464. Kontrowersyej uspokojenie 235

465. Na Pawa 235

466. Do tego 236

4;7. Dary bogów 236

46S. Sen 236

469. Do baby 236

470. Do teje 237

471. Do Wocha 237

472. Na biaegowy 237

473. Do Walka 237

474. Na ony 238

475. O kruczku 298



SPIS RZECZY XVII

Str.

476. Na starego 238

477. Do Wawrzyca 238

478. Do jednej 238

479. Item na t 239

480. Nimfie myliwej 239

481. Do JMP. Sobieskiego 239

482. Rozrywka 241

483. Deklaracya w mioci 241

484. Do Jana 242

485. Nowy Samson 242

486. Sposób do zgody 243

487. Zapa mioci 243

488. Na wachlarz oddany 244

489. Enigma 244

490. Fragment z gratulacyej 245

491. Na obraz odmówiony 246

492. Pijaiiicy 247

493. Nagrobek modej paniej 247

494. Bogactwo 247

495. Przyjacióka 247

496. Zona myliwemu mowi 248

497. Pieszczoty 248

498. Do Jagnieszki 248

499. Comparatia 249

500. Item 249

501. Item 249

502. Item 249

503. Item 250

504. Tsknica 250

505. Na niestateczn 251

506. Przy odesanym kwiatku 251

507. Do nieuytej 251

508. Do teje 252

509. Lament 252

510. Do jednej 252

511. Do Bogumiy 252

512. Na zausznice - 253

513. Na strzelb 253

514. Do jednej 253

515. Do Jagi 254

516. Na wdow 254

b



lVln SPIS RZECZY

Str.

517. Do Bartosza 254

518. Na krzy 254

519. Niestalek 255

520. Do Jagi 255

521. Zielone 256

522. Serenada 257

523. O Jadze 257

524. Na zausznice w dzwonki 258

525. Na to 258

526. Na to 258

527. Na westchnienie 259

528. Na zegr^rek ciekcy 259

529. Do lutnie 259

530. Do iiinif 259

531. Na ksiki paciorkowe 260

532. Dyskrecya 260

533. Dobra i pic(f pod gow 261

J. Pastorii carmina 262-273

534. De rege Michaele 262

535. De eodem 262

636. In lunam rogiani 263

537. Ad reginam Eleonoram 263

538. Ad dominuni L5onvisi 264

539. Ali bellatores Sarmaticos 264

540. Ad marschalcum (Sobieski) 266

641. De tributo 266

542. De die s. Martini 266

543. De Constantia Leszczyska 267

644. In eius modestiam 267

645. Ad Yenceslauui Leszczyski 268

646. In effigiem Joannis 111 268

647. De Joann 111 dieto epigranima 269

648. Ad Poloiiiae et Lituaniae miiiliam 269

549. In fatum Christiani Bekkeri 270

550. In idem 270

551. Ad Annam Schurman 270

552. Germani auiiliares 271

553. Responsuni l'olonorum 272



SPIS RZECZY XIX

Str.

Wiersze Daniela Naborowskiego 274—334

55*. Do ks. Krz. Radziwia 274

555. Na oczy królewny angielskiej 274

556. Do Aleksandry 275

557. Do teje 275

558. Do Kupidyna o teje 275

559. Na imieniny Anny 276

500. Pie Beatus ille etc 277

561. Cie ..." 280

562. Czwartak 283

563. ywot ludzki 286

564. Impreza 288

565. Usi^wanie 288

566. Krótko ywota ' 288

567. Na to 289

568. azarz do bogacza 289

569. Marno sawy 289

570. wiczenie dziatek 290

571. In Werki solatium 292

572. Correctura 293

573. Kd ludzki 293

574. Stateczny umys 294

575. Cnota grunt wszytkiemu 296

576. Kur 297

577. Róa 300

578. Kalendy styczniowe 1636 r 302

579. Malina 303

580. wiczenie 305

581. Pochlebca 306

582. Pokój 306

583. OsZawa 307

584. Dorna mieszka 307

585. Moje twoje 308

586. Nie dbaj o to nigdy, czego otrzyma nie moesz .... 308

587. Do Rysiskiego 308

588. Nagrobek J. Radziwiowi 3')9

589. Nagrobek J. Hoowni 309

590. Do Anny 310

591. Zwada Marsa 310

592. Proba do ks. Radziwia 312

593. Fraszki. ludicium p. órawiskiego 313



XX SFIS IJZECZY

Str.

594. Respons na listy Krz. RadziwiJa 314

595. Sd Parysów 315

596. owy 315

697. MiJoci wszytko równo 316

598. Na p. ledzia 316

599. Zona bez posagu 316

600. Na p. Czajk 316

601. Sine Cerere friget Venus 317

602. Do Kolna na prawice 317

603. Czarnoksinik 317

604. O paniej 317

605. Ch^^p dobry 318

606. Oninia sunt hominum etc 318

607. Niewiasta 318

608. Szpada 318

609. Zwajca 318

610. Tene 318

611. Litwa 318

612. Pannom nabonym 319

613. Na Kupidyna 319

614. Omnia si perdas famam etc 319

616. Do jednej 319

616. Z grzeczn on do dworu 319

617. Oo hermafrodyty 320

618. O fraszkach 320

619. Na wieniec 320

620. Na tene 320

621. Na ubek 320

622. Pani 321

623. O Necie 321

624. Na kuchark 322

625. Na dworsk lekarstwo 322

626. Rospons niespodziewany 322

627. Oszukanie 322

628. Nagrobek sroczce 323

629. Wolny gos 323

630. Na p. Zaleskiego 323

681. Na p. Cioka 323

632. Mdro i rozkosz 323

633. Pochlebstwo 324

634. Chluba 324

635. Mio 324



St'13 RZECZY XXI

Str.

636. Wymowca 324

637. Dwór 32i

688. Jezuita 324

639. Na pana modego 324

640. ywot ludzki 324

641. Droga z Litwy do Prus 325

642. Liszka i asica 325

643. Na nagie obrazy w Jani 326

644. Item . 326

645. Item 326

646. Item 326

647. Item 326

648. Odpowied baby 326

649. Do zej baby 326

650. art dworski ' 328

65i. Na jednego pana 329

652. Zodziej w pustkach 329

653. Na p. Skopa 329

654. Respons Skopów 329

655. Replika na ten respons 3H0

656. Sprawa p. Skopa 330

6o7. O Karmanowskim 3H0

658. Marno 331

659. Za ona 3H1

660. Do Seweryna 331

661. Data 332

662. Na blad niemoc lekarstwo 332

663. Do jednej o Kupidynie 332

664. Daphnis witojaski 332

Wiersze Zbygniewa Morsztyna 335—512

665. Pie o sposobach ycia 337

666. List do p. A. Mierzeskiego . . . . , 354

667. Duma szeciu panien 1657 r 362

668. Druga duma autora 370

669. Do p. Ciechanowieckiej 373
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ROKU PASKIEGO 1675.
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Wirydarz. I.





1. Przedmowa z przestrog potrzebn do czytelnika.

Spytasz mi pono, czytelniku miy,

Czemum t ksig nazwa Wirydarzem ?

Pewne i suszne przyczyny w tym byy,

Które ja, jako bdc gospodarzem

Tego dziardynu, by ci nie trudniy, 5

Oznajmi. Wiedz, i ksiga bakaarzem

Najlepszym bywa kademu czowieku.

Tak w modym, jako i dojrzaym wieku.

Z ksig bowiem piknych obyczajów wzory

Wemiesz, i wielkie do cnoty przykady; 10

Najdziesz, co w godne wprawi ci humory;

Trafisz i ronych impetów na lady;

Jaki w affektach, leniwy lub skory,

Wesó lub smutny: s tu na to rady;

Niewyparzonej nawet jeli gby, is

Najdziesz specya godny na twe zby.

Jak w wirydarzach nie wszytko liiije.

Nie wszytko róe abo tuUpany,

Nie wszytko narcyz, nie wszytko kassyje,

Ale i proste najdziesz majerany, 20

I z których ciki jaki odór bije,

Mity i ruty ujrzysz na przemiany.

Nu brak podlejszy: cho przecie te wszytki

Maj skryt moc i wielkie poytki.

Przeto liU abo tuUpanem m
Lub ró okrzcisz, co jest duchownego.

Wonnym narcyzem nazwiesz, co si z stanem

Powanym zgadza. A co za krwawego
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Marsa wyraa, niechaj krwi oblanym

80 Godzikiem bdzie. Co za artownego,

Lawend: i w tym te nie bd dziwy,

e fraszki uznasz za chwast i pokrzywy.

Lubo to i w tym mam sekret dwojaki.

em te tu wpisa mniej dyskretne arty.

86 Wprzód, e dowcipu bystrego w nich szlaki,

Ba, i uwagi dobrej drugie warty;

Potym, e ludzkich inklinacyj znaki

Jak na probierskim kamieniu te karty

Wnet mi poka: bowiem jak do czego

40 Chtniej si bierze, mam go za takiego.

Rzuciwszy wszytko, gdy czyta nabone

I wite pieni, zaraz si wydaje.

e w nim myl dobra i serce pobone.

Czyta stateczne rytmy, znaki daje,

« e lubi statek i ycie ostrone.

Czyta peany marsowe, dostaje

Snad mu i serca, a to gdy rozbada

Wspaniae myli, wnet w pole wypada.

Jako o wielkim pisz Macedonie,

60 e mi£i poet takiego przy sobie.

Co by tak zarwa zdroju w Helikonie,

e w którejkolwiek rymy skada dobie

I czyta przed nim, wnet królowi skronie

I twarz i serce (o dziwny sposobie!)

66 Marsem zapala, e czasem przy stole

Rwa si, chcc wojska wyprowadza w pole.

W tym te przestrzegam, bo s drudzy tacy.

e kiedy pikn ksig gdzie obacz.

Nie maj wstydu ludzie ladajacy,

60 Gdy j do Gdaska na do spuci racz.

Bfaznowie to s i wielcy prostacy,

Rzek bezpiecznie; bo si w tym nie bacz.

e s jak bacy, którzy co w swe grody

Pczoki nanosz, wyjadaj miody.
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66

70

75

80

Ciebie ja nie mam w tym regestrze, Bracie,

Ale e czyta tylko dam przy sobie.

Nie jest to z jakiej suspicyjej na ci,

Ale si boj, bo ludzie w tej dobie

W lipcu si rodz; acz lubuj za ci,

eby nie zgubi; któ wie, e j tobie

Moe kto zemkn? A moje roboty

Lat kilkunastu oschn u niecnoty.

Nie jedn tu noc nad tym si nie spao!

Nieraz do koca przywiedzione dzieo

W cudze si rce przez kradzie dostao.

To jak na nowe znowu si modlio

Komu, e to by koniecznie musia'o

U mnie! Wic to za czsto si trafio

Komu darowa, to bratu to swatu;

A ty jak lepiaj od lata ku latu.

Jeszcze gdyby to zemkn który taki,

Coby si na tym zna, abo rozumia,

Do czego ciga zmys autora? jaki

Cel których rytmów, powiedzieby umia?

Lecz gdy to szuja porwie ladajaki.

Co ledwie kozie ogon zwiza umia ^

Raz przeczytawszy, on [w] chwast i pokrzywy

Rzuci, e o tym nikt nie pov/ie ywy.

Lub tam za podej bzdgi gdzie szklenic

Mdrszemu nad si bibie da do rki.

Który z nim równo godzien szubienice,

To tu ja chobym (jak z piekielnej mki

Kiedy wybawi swoje Euridic,

Któr mu ledwie wydano przez dziki,

Orpheus), paka, piewa, duma i gra, »

Djababym wskóra a drugiego wygra.

» »Abo tak: Co mu eb dawno gorzak wyszumia -i. Frzypisek

Trembeckiego.

85

90
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Zaczym, jeli si w tym moim parnasie

Co podobao, zdrów, Bracie, uywaj

I kiedy owo zbywa co na czasie,

Jeli twa wola i Jaska, w nim bywaj.

Rwi, co chcesz, kwiatów, ale tylko na si.

A to te zawsze w swej pamici miewaj,

Ze nim do tego wnidziesz wirydarza,

O pozwolenie wprzód pro gospodarza.

J. 7.



COLLECTANEA
TO JEST

ZBIEEANA DEUYNA
POETYCKA

ILE TYCH, KTÓRYCH IMIONA NIEWIADOME,

KTÓRYCH

DLATEGO NA CZELE POOYEM, ABY WIADO^MI POTYM

SZLI RODKIEM. JAKO NAJUCZCIWSZYM MIEJSCEM.





2. Paraenesis do poetów, którzy nie w druku, tylko in manu-
scriptis zostaj J. T.

Wy, cocie na Parnasie dugi czas strawili,

I obficie ze zdroju Hipokreny pili.

Czemu u was potomne tak wzgardzone lata.

e bujnym laurom waszym zajrzelicie wiata,

Ktoreby kiedy w niebo póne niosy czasy,

Gdybycie do drukarskiej podali je prasy.

Zna ztd wspaniae serce i animusz prawy,

e dobrze zasuonej unikacie sawy.

Która przecie kamieniem, wierzcie, nie utonie.

Bo ju Phoebus na wasze wiece wije skronie, i

T wrók im przydajc: wasza sawa skonu

Nie uzna, póki i muz, póki Helikonu.

3. De Popielo II, principe Poloniae eiusue miserabili fato.

Dum timet hic regno peli vir inutilis et cum

Coniuge consultat, quid mae tutus agat,

Vim morbi simulat, patruos accersit et illis

(Yiginti fuerant) toxica mista dedit.

Orta cadaveribus vis murum erupit et illum,

Uxorem, natos, undiue dente petit,

Dilaniat; frustra medios fugiebat in ignes,

Frustra Gophleas perfidus hospes aquas.

Discite iustitiam, qui propter lucra paratas

Fertis et exertas ad scelus,omne manus. i

Est Deus, est scelerum vindicta, est poena malorum;

Unde putes minime posse venire, venit.
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4. De Piasto Crusvicensi, electo in principem Poloniae post

fatum Popieli Secundi.

O priscos horninum mores, ó nescia fastus

Simplicitas, ingens ó probitatis amor!

Non puduit proceres homini dare sceptra Polonos,

Qui modo cultor agri Crusphiciensis erat,

6 Ob solas virt,utis opes, vir1utis honorem,

Qua vir in exigua floruit ille casa.

Hoc orti e fonie duces regesue Poloni

Duravere dies ad, Ludovice, tuos.

Compita Crusviciae veterum, nostro estis in orbe

w Eventu gemini nobilitata ducis:

Re::;num ruricolae deferri, a mure vorarl

Regem, res aeue prodigiosa fuit.

5. In luventute laborandum, ut sit uieta senectus.

Stridore ingrato campos dum rauca patentes

Cicada cantrix complet aestu fervido.

Hiberni memor algoris formica repente

Collecta lirana, po?t uibus famem levet.

» Te no confectum senio maa vexet egestas,

Suda. laboia, dum virens aetas sinit.

Heu quam res misera est canos gestare capillos

Patiue dura turpiter ieiunia!

6. Labor omnia vincit.

Incipe, dimidium facti est coepisse; supersit

Dimidium, rursum hoc incipe et efficies.

7 Epitapiium memorabile cuiusdam regis Galliae.

Risi, pióro; fni. non sum; studui, reuiesco;

Lusi, non ludo; cecini, nunc mutio; pavi

Corpus, alo vermes; vigilavi, dormio; dixi

Salve. dico vale; rapui, rapior; superavi,

6 Yincor; certavi, pace utor; iure ego vixi,
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lure igitur morior; non obsto, obstare neuirem.

Terra fui uondam, rursum sum terra: nihil sum.

Terra caduca vale, rermes salvete, recumbo.

8. Z Owena. Na Niemców scomma.

W takiej gbi nie wiem gdzie prawda utopiona,

Rzek Demokryt, e dotd nie jest naleziona.

Jeli w winie jest prawda, jako powiedaj,

Dawno ma by u Niemców, bo dobrze pijaj.

9. Na bkarta.

Ociec twój nic nie myli. aby ci niia spodzi,

Tylko chciaJ swej potrzebie, bastardzie. dogodzi.

Zkd jeli na zmys wicej ni na dar patrzymy,

Nice ojcu nie winien, tak t rzecz sdzimy.

10. Sawa.

Wszytkie rzeczy, które s, zgin pewnie musz,

Lecz ludzkiej sawy dobrej v,ieki nie narusz.

Miasta, zamki i skleny, za fraszk to stoi.

Sawa si adnej skazy i czasu nie boi.

11. Na przezwisko Gadysza.

Gadyszu nienadobny, to masz tylko w zysku.

e nie bdc gadyszem, gadki po nazwisku.

12. O poborach.

Poróbmy nowe wory. Na te nasze pobory.

Te stare Podskarbiego, Nie maj dna adnego.

Nigdy ich nie napchamy. Cho co rok skadamy.

13. Na pana Szkod.

Jak mam zwa? Jestem Szkoda. Prosz Waszej Moci,

Jedcie precz, nie rad widz w domu takich goci.
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14. Poytki z owiec.

Miso, skora, jagnita, gnój, nogi i strony,

Wefna, mleko, syr owczy, niema by ganiony.

15. Poytki z gsi.

Niemasz lepszej zwierzyny, jako nasza gska:

Dobre pióro, dobry mech, nie ga mi i miska.

16 Przyczyny ubóstwa.

Kto karmi dusz nie mao, a cz.sto buduje,

Ten sobie pewn drog do ndze gotuje.

17. Prischlinii distichon ex temper factum in coronam ex
violis factam.

Cur yiolas mittis? nempe ut violentius urar.

Cum violis violor nunc, violenta, tuis.

18. Conditio sine qua non.

Ksidz bez dobrych uczynków, a mieszek bez zota,

Szlachcic bez diskretyej, jednaka w nich cnota.

19. Przestroga.

Mna Palla.? tak mi radzi. Bro przy boku nie zawadzi,

A tak jeli chcesz uj szkody. Miej kord zawsze od przygody.

20. Gra jaka by ma.

Je.szczem nie widzia, mog rzec prawdziwie,

Aby kto wskóra grajc sprawiedliwie.

W kociele ujdzie laki, co si boy,

We grze, kto sztuk przy szczciu na.toy.

21. Na z on.

Jest fortel na z on: postronek drotowy;

Której tym nie naprawi, pogotowiu siowy.
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22. Na jedne.

Pann bdc pod pach zawsze koza miaa,

Szedszy zam, niej go na pasz wygnaa.

23. zy niepotrzebne.

Kiedyby mogy zy zabiee zemu
Albo w smutku uly paczcemu,

Zotemby si ez przyszo dokupowa.

Ale jeli nas nie mog ratowa

A mier nic na to nie dba i przygoda,

Sw drog id, to i paka szkoda.

Próno to zgoa: jako drzewo rodzi

Owoc swych czasów, tak al paczem zchodzi.

24. Na komora.

May wzrostem, ale jest wielkiej wspaniaoci,

Drobny komor, bo takich cnot jest i wasnoci.

e nie ksa adnego, dokd nie ogosi

Swej niechci; kto gnuny, ten szkod odnosi.

Insze rzeczy (które my zowiem niestworzone)

Zdrad da puszczaj jadem zaostrzone.

Na komora z tej miary skary si nie godzi,

Bo on milczkiem adnemu stworzeniu nie szkodzi.

25. Roztropno z czego.

Mio, wojna a prawo ucz roztropnoci.

W tych trzech rzeczach gdy kto by, doszed ten godnoci.

A kto adnej niewiadom, podobny dziecinie.

Cho by w hiszpaskiej, woskiej, francuskiej krainie.

26. Bogusawski na Sokoa.

Mówi, e ksiyc wadzi czowiekowi.

Barzo zawadzi, widz, Sokoowi,
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Br) prawie z niego lunatyka sprawi.

Gdy z Celarown przyjani pozbawi.

5 Wierz mi, Sokole, cud to jest niemay,

e od ksiyca skrzyda ogorzay.

27. Na wosk uczt.

Rozumiejc, e l^ydla do siebie naprosi,

Peno chwastu nasz dobry gospodarz nanosi.

Którym widz czstuje sw mi druyn,

Kadc przed nie, chmiel, rut i mod jarzyn,

Rzodkiew, czosnek, rzerzuch i saat daje,

Tylko jeszcze na wety siana nie dostaje.

28. Dostatek polski.

Niech kto chce ciiwali Azy urodn.

Niech chwali Egipt i Indij^ podn,
Polska ma dosy, niwczym jej nie schodzi,

Wszystko si rodzi.

5 Lene bogactwa nieoszacowane,

Hojnie od Boga s Polakom dane,

Drop, kuropatwa, cietrzew, jele, sarna,

Dobry wieprz, z ziarna.

29. Swawola polska.

Najduj si takowi, co reguk ow
Ekscesów broni, niewstydhw mow:
Neminem captivabimus nisi iure victum,

A otr ma arcyprawo, tanuam monstrum pictum.

30. In oculos.

Sunt oculos clari quos cernis sidera tamuam:
Dicam Gramraaticum, ver.sum qui coiistruit istum.
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31. Comparatia akomce z wieprzem karmnym.
Authore Stan. Lubieniecki *.

Wieprz.

Wieprz karmny raa co z akomc spolnego.

miejesz si? postój, dowiod wnet tego.

Ten póki yje, tyje, póki chodzi,

Pytam si, na co i komu przygodzi?

Drze, szarpa, ryje, kopa, dziki z strawy, 6

To jego dzie.o, to jego zabawy.

A skoro wieprza miego poo,
Patrz, jak si z niego wnet poytki mno.
Szcze wprzód na szczotk, wosy za spdziwszy

A wieprz jak z ani po miórci poczciwszy. lo

Rozpataje go, a wntrznoci jego,

Ronym nasyc smakiem niejednego.

Ciirzept i z ogonem odó dla czeladzi;

Gowizn z chrzanem panu da niewadzi.

Utni mu nogi, dobre do gorczyce; is

Popiecz te nyrki, piecz i poldzwice.

Wyrzni te schaby, wyjm górne pieczenie,

Bd na stole i te w niezej cenie.

odek z wieprza, dobra to potrawa,

Zwaszcza kiedy go przyzdobi przyprawa. so

Ozór z podgarlem kwano uwarzony

Dobry czeladce, pieprzem zaprawiony.

We puca z sercem, bdzie siekaninka,

Bdzie to krasna czeladce z wierzynka.

Odó wtrob, bd wtrobnice, «6

Wszystkie te kiszki wywracaj na nice.

Odbierz z nich tusto, wó sada kawalec,

Ka to wysmay, bdzie z tego smalec.

1) Jest w druku spolczesnym p. t. »Anatomia wieprza y czowieka:

wieprza karmnego , czeka akomego. Stosowanie czowieka akomego

z wieprzem karmnyma (b. m. i r., z pierwszej poowy XVII wieku; cztery

karty; egzemplarz w Petersburgu). Autor niewymieniony.
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Bywa to z sadJa wonna ma róana,

) Lecz i ta maju a bywa dziaana,

Wic sado posól a zó je chdogo,

Moe si i to przygodzi dla kogo.

Miso wykrawaj miernie na kiebasy,

Zwierzynka i to w raisopustne czasy,

5 Kiszki nadziewaj mann i jagami,

Wtrob drugie, drugie te krupami.

Pocie, te posól i rozpraw chdogo,

Zejd si te w dom, nie pacc ich drogo.

Bdzie sonina i szodry, cho mae;
) Bd i sz perki pikne przerastae.

Suchaj, ba nadmi i t macherzynk —
Chowa szelgi nie kady ma skrzynk.

Biaym te gowom przygodna ledziona

W pewnych przypadkach, bo je leczy ona.

h Nawet i pierwsza sztuka pod ogonem

Pomaga przez sen powodzi zmoczonym.

Do malarskiego ó si zejdzie zota,

Bo glancowniejsza z ni bywa robota.

Wemi i te ky, dobre piowane

o Przeciw robakom w napoju zadane.

Wein i kopytka, dobre do kurzenia,

Z nosa pyncej krwie ustanowienia.

To ju masz tego nieboszczyka wszytki,

W kup zebrane, po mierci poytki.

akomiec.

s O wieprzu sysz, ale akomego
Jako do wieprza przyrównasz karmnego?

Powiem, a naprzód poo zabawy,

Poo potem i po mierci sprawy.

Wiedz, i akomiec, który zbiera chciwie,

o U siebie tylko szczliw sobie yje.

Ciek i szuka, skarbi, pieczouje,

Zgromadza, szuka, worki zawizuje.

31
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We dnie tam haas, skoro jedno wstanie,

W nocy mu nie da spa jego staranie;

O tym i we dnie i w nocy pracuje, es

Sobie nie wierzy, ustawnie rachuje.

Go tam nie czsty, bo pan komputuje,

Z jakim go smakiem je, i to rachuje^.

O ludzk nie dba nic reputacy,

adnego si nie stara gracy. 70

Jakby si na to na urzd urodzi,

By si nikomu ninacz nie przygodzi,

Twardszy ni skaa jest do uczynnoci;

W sercu swym szydzi z wszelakiej ludzkoci,

Zakrzemieniony, martwy, nieuyty, 75

A za w fortylne wymówki obfity.

Niemasz tam czsto, gdy da przyjdzie komu;

Pustki tam zawdy, cho jest peno w domu.

VVic i przyrzekszy nie wstyda si swego

Odmieni sowa, dla zysku spronego. so

Granic przysig nadstawia i woci,

Nienasyconej do czynic chciwoci.

Z wiosek ssiady uciskiem rumuje.

Kontraktami je forteinie skupuje.

Przeklt lichw pomnaa swe zbiory es

1 ludzkim paczem napenia komory.

Ubogi skpiec, chcc umrze bogacie,

Ndzuje yjc w tak cikim kieracie,

Zay sam nie mie, bo tylko cudzego

Stróem jest zbioru, chciwie nabytego. 90

Tu ju masz ywot jego i staranie.

Patrz te na takich zbiorów szafowanie.

Tego skoro mier jak wieprza pooy,
Wszytkim wrzecidze do zbiorów otworzy,

Wszytkim do brania rce rozwizuje, 95

Wszytkim pociech w ich alu gotuje.

' Dopisano: szacuje; w w. 88 w druku: zywae; ninacz^ na nic.

Wirydarz. I. 3
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Naprzód tam Primus mieszek z kluczykami

Z podgiowia wymknie, chcc si z dukatami

Z cicha zrozumie, do szkatuy zmierza;

i Nocy z tym czeka, dniowi nie dowierza.

A tak zarwawszy spory worek zota

I tym fortelem uapiwszy kota,

Podrzuca milczkim klucze, to sprawiwszy,

Kontent sam z siebie, tak si obowiwszy.

5 Jf-jmo te nieco w alu oponwszy,

On szkatu i kluczyki wziwszy

Niesie j w sekwestr do pokoju swego,

Bierze i skrzyni z pokoju paskiego.

W szkatule najdzie tysic portugaow

j I szuflad par hiszpaskich reaow.

Najdzie klejnoty, najdzie i acuchy:

Zoo al mierzy i oczerstwia duchy.

Jakby si wódki serdecznej napia,

Tak w alu serce zotem oczerstwia.

5 Wic one skrzynie wnet egzaminuje,

Przenosiny z nich do swych skrzy sprawuje.

To jejmo na sw uczyniwszy stron.

Rozkazuje te od zguby ochron.

A i testament mia by wiadkiem tego,

u Jak wiele i gdzie pan zostawi czego.

Wic mu wprzód pogrzeb ni panu sprawiono,

Bo go uczciwie w ogniu pogrzebiono.

Przyjad zatym rozproszni synowie.

Testament naprzód chc widzie panowie.

h Szuka go Jejmo i wszyscy szukaj

A nie nalazszy rozruchy wsczynaj.

Jejmo winuj, czelad kara gro
I cho niewinni, nad nimi si sro.
Id do sklepu dobrze warownego;

o Tain wszdy najd obfito wszytkiego.

Najduj skrzynie popiecztowane,

W szafach szuflady dobrze warowane,

31.
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I szaty piknym porzdkiem zoone.

Rynsztunki piknym dzieem sposobione.

Tame rozdaj swej czeladzi szaty, iss

Pierwszy wstp czynic rozprosznej utraty.

Nie umia, mówi, skpiec zay tego;

Zaywajcie wy, jak swego wasnego.

Otworz skrzynie, tam uszykowane

Worki najduj liczb znotowane. i*»

Zaczym dzia acny, bo napis kadego

Uczy, co ma przyj na stron którego.

Srebro te ronie w sztuki rozoy w^szy

Losem je dziel, patrzc kto szczliwszy.

Wic i w rozpucie zasadzili chcenie, 1^5

Stajnia, rynsztunek, w maiej u nich cenie,

Co widzc czelad, widzc przyjaciele.

Kady z nich drog do obrywki ciele.

Sudzy zasugi swe przypominaj.

Przyjaciele sw przyja wysawiaj. i^o

Ten si ukoni, proszc o siwego,

Drugi mrugnwszy bierze wilczatego.

Do inszych si za roni ronie sadz.

Kady z nich bierze a wszyscy prowadz.

Bierze ko 1 ten (bra trzeba gdy daj), 150

Co nie wie, z której strony na wsiadaj.

Nie trudna i tu stana rozprawa

Stajnie tak grzecznej; z atwim atwa sprawa.

Zaczym chc widzie strzelb i rynsztunek,

Ale i tam by nie trudny szafunek, 160

Bo to rozdali rozpustni panowie

A rozchwycili ich darmojadowie.

Porwa tam i ten rynsztunk niepoledni.

Co nie wie, który u sioda k przedni.

I strzelby sztuki tacy porywali, i^s

Co si tak na niej jako i ja znali.

Nie wiedzia drugi, co wprzód nabijaj.

Czy kul, czy proch i jako strzelaj?
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O godne zbiory dziau takowego!

u Godna pamitka zeszcia akomego!

Co si tymczasem po folwarkach dziao!

Wylicza wszytko, zda si po tym mao.

Szarpali z gumien, gnali i z obory,

Z szpiklerzow, z spiar, brali i z komory.

5 Wszyscy pogody wczesnej zaywali,

Wszyscy, gdzie kto móg, na sw stron rwali.

A dziedzicy jak? z onymi workami

Go uczynili i z majtnociami?

Na majdan ^ prdko majtno stawili,

o Worki na bruku z franty rozproszyli.

A widzisz, e ten wieprz poyteczniejszy

Po mierci ni by yjc i adniejszy.

Gdy widzisz, jak si wieloni' tu dostao

Po onym, co mu zawsze byo mao.
5 Ehej jak marnie takie zbiory poszy

A jak si nagle w cudze domy wniosy.

Tak trzeba byo: Bo z zbiorów chciioego

Niema si cieszy 'potomek wtorego^.

— S te akomcy rodzaju inszego,

o Którzy potomstwa cho nie maj swego.

Na cudze domy tak chciwie zbieraj.

Jak owi pierwszy, nic im wprzód nie daj.

Tak s podobni ci owym, tym owi.

Jako podobien zajc zajcowi.

15 Przenosz swoje w cudze domy woci,
Przenosz zbiory i swe majtnoci.

W rozsypk id rzeczy ich ruchome

A taki maj dzia zbiory akome.

S te i trzeci w mniejszy wzór akomi,
>o Ciekawi, skrztni, nie wielom znajomi.

Z tych gdy którego o uczynno prosisz,

Swej proby tak wic korzy odnosisz,

' na targ.

• Dopisano: De mae quaesitis non gaudet tertius haeres.
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Jako ten, co si umarego radzi:

Ow nie uczyni a ten nie poradzi.

Wszystkich tych rodzaj jedn drog chodzi, «05

Cho w cel niekady jednaki ugodzi.

Chciwo wprzód, w sercu wrzód tajny zakryty,

Trucizna wieczna, jad nieznakomity \

Chciwo przeklta, korze wszego zJego

W niewol wieczn pdzi akomego. 210

A jednak ten wrzód cho jest tak brzydliwy,

I ma sw korzy, zda si nieszkodliwy.

PrzekrzciJ akomstwo, gospodarowaniem.

Skrztn ciekawo, o sobie staraniem;

Niedosypianie nazywa czuoci; 215

Plugawe skpstwo mieni oszczdnoci,

Nienasycon chciwo, przemysami:

Tak wszytko wzgor wywraca nogami.

Ale akomcy, mówcie wy, co chcecie.

Dekret to boy, e wiecznie zginiecie. ^^o

W bogactwach waszych sadzicie nadzieje,

A ufno w Bogu jak trzcina si chwieje.

Zginie tu i pan i pastwo z nim zginie.

Jego krotki byt jako sen przeminie.

Ten tylko szczliw, co na swoim mae 226

Chtnie przestajc, z Boga kontent cale.

Przed potrzebnymi serca nie zawiera.

Spiarni, mieszek i dom im otwiera.

W Bogu wszytkie swe pooy nadzieje.

Za Bogiem idzie a nic si nie chwieje. 230

Takiego tu Bog wszem dobrem daruje

A czasu swego i ukoronuje.

32. Ekzorta.

Wstydzisz si, e ci ludzie Neuam zow wszdzie.

Odmie ze obyczaje, tytu inszy bdzie.

* nieznaczny, nie do poznania.
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33. mier nikim nie bralcuje.

mier wszytkim pospolita, ona i wolnoci

Nie szanuje tytuów ani te godnoci.

Kroi si jej nie wyraowi, ubogi nie schroni,

Bogacz si nie okupi, onierz nie obroni.

34 Na to.

Zarówno prawie mier w paac bogaty

Nog sw trca, jak w ubogie chaty.

35. Regestr kuchmistrza francuskiego ronych potraw

na bankiet.

Suchajcie, co za regestr iiotraw mi podano,

Które dzisia na bankiet gotowa kazano.

Jakom yw, takich potraw nigdy nie sotowa,

Chociam si czas niemay prawie w kuchni schowa.

Pierwsze noszenie.

6 Zbotwiay pniak naj pierwsza potrawa z rosoem;

Mrówcza przed ni kiebasa z zajczym ozorem.

Stopy kozowe biao z muszkatowym kwiatem;

Wrobh ogon po wosku z sodkim aparatem.

Bociani nos po rusku z barszczykiem gotowy;

10 Wdzone drwa z mustard, potym sk olchowy.

Motyka z migdaami sodko do podlewy,

Kwano za na przepicie wytarte cholewy.

Jelenie zarbano do rosou rogi,

Z octem kwano orawie po francusku nogi.

15 Motylowe imbierem flaczki potrzsane

A z cebul i z gszczem cepy przysmaane.

Koska na po z pietruszk po francusku grzywa;

Manice z czarn juch, kto chce, niech uywa.

Wilczy ogon do ótej juchy a z szafranem

uo Kruszki li.sif z szczypiorkiem, te bd przed panem.

Fotym kobyle sodko po hiszpasku gnaty.
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Te jak rzadki specia pomkn si przed swaty.

Za z sJodkim mlekiem dy-zel dobrze nadziewany,

Z chrzanem nogi stoowe i zedlik pisany.

Dwa pasztety francuskie: w jednym bdzie dana 20

Grammatyka brzozowym sokiem smarowana,

Cyceronowa w drugim broda z rozynkami,

Ciepo, a posypana z wierzchu migdaami.

Drugie noszenie.

Zardzewiay karabin z polew cisaw;

Koski chwost szpikowany z tatarsk przypraw. 30

Powróz dobrze duszony z chrzanem przyprawiony,

Za nim dym z prochownic troch przykwaszony.

Stara baba na bigos drobno pokrajana

I czerkieska czupryna octem polewana,

Cielca ktemu ikra i krówki solone, '5

Miasto kawioru octem winnym przyprawione.

Trupia gowa i z mózgiem dobrze upieczona.

Za na parze pómisków siekiera suszona.

Dyszel ostro do pieprzu a po drugiej stronie

Zebrane ze czterech pol tuste zby bronie. 40

Te bd godzikami z dbu natykane,

A komorz sonin dobrze szpikowane.

ydowskie za birety z wiar do pieczenia,

Dziea take z saporkiem sodko do jedzenia.

Widy te po wgiersku z chrzszczow sonin 45

I kouch po litewsku robiony z botwin.

Drabina jako zwyczaj sodko z kaparami,

Potym rydel nastpi kwano z cytrynami.

Z ogórkami cielcy ryk zdrowy brzuchowi,

A z saat od ydów talmud boruchowy. -^^

Grabie w sadle sosnowym dobrze przyprawione,

Dwa pasztety francuskie ktemu przystawione.

W tych nos Owidjuszow bcJzie z oUwkami,

W drugim gryka do pieprzu kwano z kaparami
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Nazajutrz po przepiciu niadanie ^.

51 Gdy si bankiet odprawi, gocie uraczeni

Do gospod si rozeszli, bdc tak uczczeni.

A i po tych potrawach rzeko wypijali

I dostatniej piwnicy dobrze si zna dali,

e z pochraielu je chcieli, gdy to zrozuniiano,

60 Robi dla nich niadanie coprdzej kazano.

Hiszpask wprzód polewk przez mioty cedzono

W kocio, który na nogach muszych postawiono.

Po nim dwadziecia czterej kucharze egluj

W batach z papieru, a ci polewk szumuj,
65 Woskowymi zbierajc pian warzechami,

A baty pajczymi rzdz si aglami.

Wkoo za kota w garcach na ukrop gorcy

Tylne grzmoty wypuszcza kucharz trzaskajcy.

A te za kuchcikowie w pómiski zbierali

70 I perdut^ imbierem z octem przyprawiali.

Owdzie nagotowana cega upieczona,

Tu zasi z ostrym pieprzem gownia osmolona.

Tu w motylowym sadle szynale smaono,

Tu na oownym ronie kowado pieczono.

75 Bya i okiennica w pasy przypiekana

A octem zmorzonymi pluskwy posypana.

Gonty stare z podlewa, ogosz ^ z kaparami

I wyrwant' zardzewiay sodko z cytrynami.

Z oliwkami dojnica kwano zgotowana

80 A miota za w drobiank^ cienko pokrajana

Za na ostatku gar bzdzin i wdzone g—
I tak wszystkie potrawy zastawiono równo.

Rozumiem, e do byo obfite niadanie.

Moe w domu poprawi, komu nie dostanie.

• Dopisano: Tu conclusia. I. T.

* P^rt/M/a. jajka sadzone; ogosz, orczyk; drobianka, polewka z chle-

bem; tcyrwant albo cyban, elazo u koia.
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36. Lekkie i gruntowne potrawy.

Grzanki, pianki; kaszki, fraszki; polewki, przelewki.

G, kapJun, pieczenia, to potrawy do jedzenia;

Z szpereczkami jajecznica jest tych potraw suebnica.

Ba dobry te i ser z chlebem, prdka potrawa pod niebem.

37. Iteniv

Dobra jest Wachom aba a do niej saata,

Polakom sztuka misa zawsze bywa grata.

Dobra g z czarn juch, nadziewane prosi.

Moe to mie i kady, kto jedno dba o si.

Ostatek za obiada z oduanym grochem
5

Wemi diable kasztany pospou i z Wochem.

38. Item.

Górno - sieczna a z wou sztuka do pieczenia,

Gdy j roen obrotny wypuci z wizienia,

Ciepo-krwaw juszyc z wierzchu pokropiona,

Drobno-krasn cebulk wkoo potrzniona

Godnemu odkowi apetyt naprawi,
5

Boków mnie podeprze, si w czeku nadstawi.

39. Na such rzep*.

Koci z kotkami po tych cakach si wciekali,

Gdy now marca pod dachem gono zaczynali.

Nie daj mi ich na obiad, bo si i ja wciek.
Wecie te, Woszy, figi na swoje opiek.

40. Traf.

Woch pod Wark w dzie pitku gotowa wyzin.

Mazur to widzc mniema, eby cielcin.

* Wydrukowano jako wiersz Karmanowskiego, por. Plebaski str. 59

(»Potrawy cudzoziemskie*); nasz tekst poprawniejszy.

*) Such rzep przezywano istotnie kocim wrzaskiem ; caki »rzepa

cakiem, ma^a albo w krajanych plastrach, suszona*.
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Uderzy pak w garniec, a Woch od komina.

Mazur za nim. woajc: owo cielcina.

5 Rzecze Woch: o Mazurze, potraw zepsowa,

Zna, e tego obojga nigdy nie kosztowa.

41. art na gospodarzow.

Czwartek milczy i mruga,

Jest beczka piwa i druga,

Gospodarzom radzi,

Wypi j nie wadzi.

42. Dziwy abo absurda.

Wrobi siedzi na kociele, napinajc kusze,

Zlamtd woa na wilka, umykaj swej dusze.

43. Item.

Trzy przlice jechay na somianym wozie;

Koza wilka prowadzi w rucianym powrozie.

44. Item.

Stodoa si rozigraa, sarn uowia,

Co stpa obaczywszy oknem wyskoczya.

45. Item.

Siekiera si rozbujaa. Wis przepyna,
Kobiaka si przeciw ic, z pierzem utona.

46. Item

Kouch poszed do asa i uowi ledzia.

Pomioto za pywajc zabio niedwiedzia.

47. Nagrobek aszczów], stranikowi koronnemu.

Suc miej ojczynie ja aszcz onierz stary,

Stranik ziem jej. dzi ciemne nawiedzam pieczary.

Czuj, czuj moja ojczyzno; nie art, gdy stranika

Nieprzyjaciel nas w^szyslkich mier w swe bierze yka.
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48. Nagrobek pijanicy.

Tu rycerz Bacchusow wielki pijanica ley.

Ktokolwiek tdy idc mimo ten grób biey,

Nie pytaj, jako zwano; rzecz: Boe daj zdrowie,

A wiem, e za tym sowem zaraz si ozowie:

Jam to, jeeli nie wiesz, sawny pijanica.

Czego wiadkiem na grobie jest próna sklenica.

A ty gociu, yczyszli dobrze mojej duszy,

Nalej mi, niech tak dugo nie le na suszy.

49. Nagrobek kostyrze.

Kostyra tu spoczywa nago urodzony,

Nago z karczmy przychadza, nago pogrzebiony,

Nago na sd powstanie, i tak bez odzienia

Bdzie w piekle ogrzewa zadek u pomienia.

50. onierska na mier skarga.

Byem rycerzem, stawaem w ordynku.

Teraz przegrawam z mierci w pojedynku.

51. Niewiasta i kokosz.

Kokosz a niewiasta w jednym kole chodzi;

Ta jajca nosi, ta bez nich nie rodzi.

52. Nagrobek Elbiecie.

Nie moe by prawdziwszy nagrobek Elbiecie,

Jak kiedy go napisz na swym wasnym grzbiecie:

Tu sam ley podemn ta pani poczciwa;

Gdyby ks nie dychaa, rzekbym, e nie ywa.

53. Compatibilia.

Nux, asinus, mulier, simili sunt leg ligati:

Nil faciunt recte nisi verberati.

Orzech, osie. niewiasta jednym ksztatem yj:
Nic dobrego nie czyni, kiedy ich nie bj.
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54. Odmiennoci podlege rzeczy.

aska u panów a w kwietniu pogoda,

Panieska mio a róy uroda,

Fortuna w karty, szczcie na farynie^,

Czsto si mieni, ni krotki czas minie.

55. Observatio contra pestem.

Haec tria tabificam pellunt adverbia pestem:

Mox, longe, tarde, cede, recede, redi.

56. Lex combibonum.

Mor palatino bibamus ne gutta supersit,

Unue suara possit musca levare sitim.

57. Item.

Una manus calamum, magnum tenet altera vitrum;

Scribimus et bibimus, sic bene cedit opus.

58. Item.

Mors a tergo Bibamus ergo. mier zapasem,

Mors a fronte Bibamus sponte, Pijmy tymczasem,

mier na czele; pijmy miele.

59. Podzlcowanie za cze.

Byli tu, byli, a me utyli;

Wy kpi, bdziecie, nie utyjecie.

60. Ex Oveno.

We dnie woa Elbieta i dowodzi tego,

e niemasz jarzma nad stan maeski ciszego.

A po tak wielkim trzasku, temu zganionemu

W nocy lekko przyznawa jarzmu maeskiemu.

loterji.
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61. Yultus medici triplex.

Tres medicus facie.s liahet, unam uando rogatur

Angelicam, mox est cum curat ipse Deus;

Ast ubi curao poscit sua munera morbo,

Horridus apparet terribilisue satan.

Po polsku I. T. T.

Trojak twarz ma medyk: anielsk proszony,

Bosk, kiedy jest przeze chory uleczony;

Lecz gdy si ju zapaty zato upomina,

Natenczas w nim prawdziwie jest szataska mina.

62. Galii et Itali de Germanis.

Germani cunctos possunt perferre labores,

O utinam possint tandem ferre sitim!

Po polsku.

Niemcy najcisze prace mog znie cierpliwie,

Ach gdyby tak w napoju yli wstrzemiUwie.

63. Germani contra.

Ut nos dulce merura, sic vos Yenus improba vexat;

Lex posita est Yeneri Julia, nulla mero.

Germani sitiunt vinum, tu quoqae improbe Galie

Perfidiam, litem, diffidiumue sitis.

Respons.

Jak nam wino, tak i wam Wenus te panuje,

Tej wam Juliusz, nam nikt wina zakazuje.

Niemiec pragnie rad wina a Francuz dla szkody

Ludzkiej, kiotnie, szalbierstwa robi i niezgody.

I. T. T.

64. Yarios varia delectant.

Gallus amat celerem pede non removente puellam,

Quae levis est, certis at magis apta modis.
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Hispano inagis illa placet, cui forma benigna est,

Cui seiuper ex (;culis Venus ami a ridet.

5 Ast Italus liraidae laeatur amore puellae,

Diilcia qaae Yeneris proelia saepe fugit.

Yirgo sed audaci quae provocat ore maritum,

Ilia est Germano dulcis amica viro.

65. Do Anny.

Próno tam sadzi róe i lilie,

Gdzie wdzicznokrty Anna swój wos wije.

66. Do teje od jej kawalera na szpinecie napisany wiersz,

obojga imi ' zawierajcy.

Apollo Panem Muzyki Bdcy,
Serce Me Zawsze Rozweselajcy,

Sam szpinet stroi, sam paluszki stawia,

Kiedy si pan nioj muzyk zabawia.

67. Na zazdro.

Niechaj zazdro przewodzi, niechaj dokazuje,

Przecie cnota nakoniec gor otrzymuje.

68. Wizerunk sugi wiernego

Widz, e si dziwujesz, mej trefnej postawie.

Jam to jest suga wierny, wymalmsan prawie.

Pysk mam wini, dlatego by jad, co pan daje;

Uszy ole, bym cierpia, cho mi podczas aje.

j Zby kódk zamknione, rzecz pewna dlatego,

Bym na harc nie wyjeda z tajemnic jego.

Lewa r^ka otwarta wierno znar^.ionuje,

A w prawej zasi mieszek dóbr paskich pilnuje.

Szabl przy boku nosz, a to dla tej rzeczy,

) Bym zawdy zdrowie paskie mia na dobrej pieczy.

* Dopisano; » Anna Puciacianka, mar.s7.a?kowna braciawska; Szczsny
Morsztyn z Ra<i>orska«.
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Sarnie kopyta majc nieleniwie krocz.

Gdy mi co pan rozkae, jako sarn.i skocz.

Takowego pachoka panu mie potrzeba;

Który tych sztuk nie umie, szkoda mu i chleba.

69. Gadka.

Wujenkam, siostra, ona mojemu mowi,
Siostrzenic, synow zostawszy wujowi,

Matce mniej bratow; przez me stanowienie

Wywróciam na nice samo przyrodzenie.

Jeli dziatek narodz, to moi synowie 5

Ojcu bd siestrzecy a mnie bratankowie.

On im ojcem i wujem, ja matk zostawszy

Oraz bd i ciotk, krew ze krwi zmieszawszy.

Rezolucya tej gadki.

Zygmunta Grudziskiego, wojewody kaliskiego, syn Andrzej,

starosta srzedzki, poj Potulick, któr urodzia rodzona sio-

stra wojewody kaliskiego ojca jego, a bya przediym za Janem

Opaliskim, wojewod poznaskim, wujem rodzonym tego

Andrzeja Grudziskiego, maonka swego.

(Patrz: Dodatki).

70. Nage mierci w domu Radziwiowskim.

Dziad wnuka wprzód poprzedzi, notym wnuk umiern;

Wnet synowa po synu dni swoje zawiera.

Tak m oraz postrada ojca, ony, syna,

O przeraliwa sercu i straszna nowina!

Wrychie z cudzych ziem ony za odwag siebie
^

Dostawszy, naostatek i matk sw grzebie.

Co rozumiesz, jaki al ora przewietnego

W krótkim czasie by zami Radziwiowskiego.

RezoliicAja tego.

Dziad Krzysztof Radziwi, wnuk jego Mikoaj Radziwi

may, synaczek ksicia Janusza Radziwia, syna Krzy.-^Lofo-
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wego; synowa ksina Radziwiowa Potocka z domu, ona
Januszowa; z cudzych ziem ona ksina Wooszka, któr po

mierci Potockiej Janusz poj by. Matka Januszowa, ona
Krzysztofowa, ksina stara, Kiszczanka z domu.

71. Ad conspectum urbis parisiensis.

Se laudent aliae. pro me modo fama louatur,

Si poterit vero murmure fama loui.

Nam mea maiestas uno non cernitur anno,

Ampla nimis spatium porrigit illa suum.

5 Ipsa mi hi ignota vias turresue domosue
Non numero, immensa singula nomen habent.

Tam grandem bifido scindil me Sequana cursu

Tectaue pontigera regia lambit aqua.

72. Epigrama, napisane na saw Imci Pana Rafaa Leszczy-

skiego , wojewody Beskiego, kiedy si traktaty z Szwedami
skoczyy w Oliwie, na które midzy inszymi on by komi-

sarzem.

Oliwna ga znakiem jest pokoju,

Czynic krwawego luby koniec boju.

Leszczyna Polska (suchajcie o dziwie!)

Sprawiwszy pokój, daa met Oliwie.

73. Pie kociajcego '.

O Ty, najwyszy styrniku na niebie.

eglarz strapiony dzi woam do Ciebie.

Woam ratunku, bo ju zewszd cale

Burzliwe na mi nastpuj fale.

5 Juzem daleko w ocean wiatowy

Zabrn, horyzont a pod poudniowy

Mskiego wieku: modzieskie me lata

Z skwapliwej odzi lotne pdz fata.

• Dopisano: »wiat— morze, czowiek— okrt, ywot— ieglugaa.
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Ju sabej Jodki mojej miertelnoci

Nadweredziy rone nawanoci. i

I juby jej czas usta w prdkim biegu,

Przecie nie moe przybi si do brzegu.

Bo wiatr szkodliwy coraz gdy powieje,

Moje daleko unosi nadzieje,

Od portu tego, w którym sobie ycz, i

Rzuci spokojnie dni moich kotwic.

Bo cho si zbli i peen nadzieje

Patrzam na port swój i mile si miej,

Co potym, kiedy z boku wnet zdradliwe

Na szczcie moje, do i tak leniwe, 2

Uderz austry, prawie co godzina

ód napierajc moje na Rufina.

Która jeeU za tw iask, Boe,

Tu nie wynidzie, a któ jej pomoe?
Ale ja ufam w opatrznoci twojej, 2

e mi pozwolisz po tej biedzie mojej

Pomylnych pociech zaywa z pieszczon

Nimf w tak trudnym porcie osadzon.

74. Apollo gromi czowieka.

Na wesoym Apollo siedzc Helikonie,

Po wielogonej palcem przebierajc stronie,

Gdy ronie na przylege patrz okiem morze,

Gdzie burzliwe trozbem Neptun way porze,

Obaczy tam zdaleka a od Litwy syna:

Animusz gigantowski, co to za przyczyna?

Czoa jest przywyszego a biaego oka,

Wos rudy, twarz dziubata, wszystko to odwoka,

Bo ci adna nie zechce, jue omylony,

Gdy niebo i w serce i w eb postrzelony. 1

75. Replika na to.

Popraw si, zgadni mi t amfiboloij.

Ze zota szwajca mury stalowe przebije.

Wirydarz I. 3
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Wielkiego wtenczas ze mn zetniesz ApoUina,

Gdy mi zgadniesz t gadk, która to przyczyna.

76. De medico.

Pharmaca das aegroto, aeger tibi porrigit aurum,

Tu morbum curas illius, ille tuuni.

Po polsku.

Chceszli, aby ci medyk skuteczniej ratowa,

Trzeba w^przod, by mu rce dobrze nasmarowa;

On ci trunek opisze, ty mu smarowanie;

Tym bdzie ochotniejsze lekarstw opisanie.

5 Da recept z Galena, ty mu z Miechowity

I tak bdzie i baran caiy i wilk syty.

77. Na Moskw, gdy kroi Zygmunt III Smolesk wzi.

Darmo si nocne sowy na soce miotacie.

Wierzcie mi, z Polskim nigdy Orem nie wygracie.

Ledwie si wic ukaza w smoleskiej ziemicy,

A zaraz was zapdzi do samej stolicy.

6 Ba i tam imi jego ledwie zaleciao,

Mao si was i w samej stolicy zostao.

Ja wierz, by si dalej za wami popdzi,

Pewnie by was i z wiata samego wypdzi.

78 Na ospaego we dnie.

W nocy czujesz, we dnie spisz, a to co za zgoda?

Nie jeste ty naszyniec, ale antypoda.

79. O Zygmuncie III, kroIu polskim.

Czyli nie masz Zygmuncie królewskiej zabawy?S inne powaniejsze po twej gowie sprawy.

Tobie by si to z modu przywicza do boju,

Nie daremno si uczy muzyki w pokoju.
^ Wszake si i ta zgodzi przy rycerskiej cnocie,

Wiem, e twej nie zaszkodzi wojennej ochocie.
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Na twe si nieprzyjaciel pastwo nie pokusi,

Bo jako mu zapiewasz, tak ci skaka musi.

80. O Chmielnickim kozaku.

PytaJem was niedawno, szlachetna druyno,

Co te jest mocniejszego, czy chmiel czyli wino?

Ale kto Avier na to dobrze odpowiedzia,

Cho tam gdzie na ostatku w kole naszym siedzia:

Mocne jest, nader mocne, wino, nie pr tego, 5

Ale w Polszcz wicej nam Chmiel narobi zego.

81. O hanie tatarskim.

Ham, Ham, czsto woaj, kiedy dzieci strasz;

Ach toci teraz czyni kto z ojczyzn nasz.

Ham, ham, czsto zmylone jzyki woaj,
A na ten gos szalone dziecka uciekaj.

82. Super illud, quod post Bacchanalia capita cinere

conspergantur.

Quae prius insano maduerunt plena Lyaeo,

Nunc capita exiguo pulvere sparsa ferunt.

Defluus obrueret ne forsan colla catarhus,

Siccatur, madidum quod fuit ant caput.

83. De eodem.

Dum mae sana bibax Bacchus sua festa peregit,

Yertice pulveribus spargitur omne caput.

Inuiris forsan causam, dicisue quid istud:

Expurgantur ab his ebria pulveribus.

84. Na Krup.

Nasz Jagieo zbi Krzyaki.

I ten Krupa chce by taki;

3*
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Darmo suszysz mozg, niebo,

Krupa Jag^f by nie moe ^

Yerona paucos, plurimos Placentia Ad Aulae honores pro-

movet.

85. Aequivoca.

Tu canis es, canis et Decanis cane Decane.

De cane Decano, cane Decane cane.

86. Do biegego po wojnie.

Biegy masz dowcip moj Franciszku drogi,

Bieg masz pami, najbieglejsze nogi.

87. Na herb strzay rozdartej.

Mnie ta tpi pyszne heretyki strzaa.

Cho rozdarta, co mniemasz, gdyby bya caa?

88. O dugaci.

Czemu to, co kio winien, dugiem nazywaj?

Bo dugów pospolicie dugo nie oddaj.

89. Na zwajc modego.

Gdyby tak wiele lat mia, ile dano rokow.,

Przeyby Matuzala i wszytkich proroków.

90. Na Mikoaja Rona od opryszkow upieczonego.

Patrz co zych dziko czyni opryszkow bezbona.

Ach! aosn pieczenia uczynili z Rona.

91. De Christo.

Yerbum, Pastor, Amor, feci, pavi, renovavi.

Omnia, oves, hominem, voce, cruore, cibo.

» Z epigramów Ineza - Borlcowsliiego, drukowanych r. 1657.
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92. De Alexandro VII Pontifice.

Mons, sidus, uercus, munimine, lumine, fructu

Urbem, orbera, populos, protegit, ornat. alit.

93. Descriptio fontis sacri posoniensis.

Posonios inter coUes, prope Pergaraa Palphi,

Conspicuus viridi clauditur orbe locus,

Vinea uera cinxit, nec longius abfuit arce,

Quam binos lapides mittere funda potest.

Obvia nux oculis hunc circum frondibus umbrat; s

Pone simul viridi gramine turget humus.

Occupat hinc medium patulus telluris hiatus,

Syrius aestivum quo vetat ire canem.

Bis uinos locus ipse gradus substernit eunti,

Ut descendentes ducit in atra ^ pedes. lo

Fons sacer est inibi nitidis argenteus undis,

Concolor a summo totus ad ima patens.

Sic patet secreta amnis, cui flexus in arcum

Impendente lapis margine summa ligat.

Hunc sinuosa super percurrens semita calcat 15

Atue viatoris flectit amica pdem.
Hac structa persaepe domo, vitreisque sub antris,

Suevit anhelantem mergere turba sitim.

Saepe ibi colludit studiis emissa iuventus

Atue pila fessos recreat amne sinus. 20

Nec si longinuis veniat novus hospes ab oris,

Tantas despiciet segnior amnis opes.

Quisquis ad hunc currens deflectis tramite fontem,

Scito Castahdum te reperisse vadum.

94. [Akrostych].

Incipe Yocales Hofmano impellere chorda S.

O qui Phoebe soles Concordia plectra mover E.

* Dopisano: »fortassis in atria*. Posonium = Presburg, Pou.
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Aspicis ut currat faustis modo passibus omeN,

Nubila dispellens, raagni praenobile nomeN,

Nomen patroni quod adorat grata camenA.

Et tibi prima uidem genitor mea plectra redlmO.

Suscipe gratantis sint haec tibi munera natl.

95. [Koo].

Od serdecznego afektu to koO
Ochotnie tocz ku tobie wesoO,

Odemnie pokon eby oddawaO,

O zdrowie proszc tego winszowao.

Okae tedy askawe swe okO

Obejrzy onyra chci me szyrokO

Ochotnie bowiem wszytko sprawowao,

Osobie co twej susznie naleaO.

96. Na acuch zoty.

W kim si przyja zakocha, wnet nam wizy robi.

Krci, zoto w ogniwo spaja, glancem zdobi.

Co si dzieje, przyjani? czy w rozum zachodzisz?

Tym, w których si zakochasz, czem wizami szkodzisz?

Zotnikom pole prosz tw zot robot;

Nie wi acuchem, kochaj raczej woln cnot.

Próna rada przyjani, wizów nie porzuci,

A je na twe dzi serce, Stanisawie, wrzuci K

97 Epithaphium Caroli Qulnti Imperatoris per Eteostichon

scriptum^

CaroIA .s est IntYs reCYbans hoG noMIne YIntYs.

Ex rebYs gestis reLIqVa haYD nesGIre potestls.

• Wiersz na »wizanip«, t. j. dar imieninowy.

» 97 i 98 s chronostichy albo eteosticha, t. j. pewne litery wyra-

aj dat pewn mierci, urodzin i . p.; 99 i nasi. s log< -gryfy, zagadki

czyli gadki, np. 1U4 to paw.
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98. De Stanislao Hosio Cardinali.

Ela Mlhl pLYres det taLes PrYssIA soLes:

Convenient uno fausta tot astra polo.

99. De Christo.

Sum quod eram, nec eram quod sum, nunc dicor utrumue.

100. De penna scriptoris.

Non caro, non os sum, sed carnis et ossis alumna,

Elinguis linguae commoda multa fero.

101. Scriptura.

Astra, seges, videntur hic in campo cernitur albo.

Praetereunt multi nec patet uUa seges.

102. Campana.

Seraper hians os est mihi, pendens ferrea lingua,

Vox enim nulla nisi prodita verberibus.

103. Itent.

Stans mola, surda nola, sterilis vola, stans schola, schola:

Quatuor haec dominis non placuere suis.

104. Itetn.

Angelus in penna, pede latro, voce gehenna:

Dic quae sim volucris, sic mihi Phoebus eris.

105. Acrostichon de nomine Jesu.

Inter cuncta micans Igniti sidera caell

Expellit tenebras E toto Phoebus et orbE.

Sic caecas revocas J E S U S caliginis umbraS
Vivificansque simul Vero praecordia motV

Solem Justitiae Sese probat esse beatiS.
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106. [Mors]

Mordens

Orania

Rostro Mors

Suo.

107. Acrostichon per sillabas dispersum.

Fre, fremit in mundo, De deprimit alta profundo,

Ri rigidum flectit, Cus cuspis mucroue fleclit.

108. Acrostichon dispersum per literas initiales.

Effera Bruma Ruit laculis EL Trux Aqva Saltat.

109. Cephalonomaticon.

Sumitur Albenti Christus Rex Aethere Mensa:

Exarmate Nigras Tartara Victa Manus.

110. Acrostichon scriptum a discipulo suo, Admodum Reverendo

Patri Martiniano Niescierowicz professori, oblatumue ei die

natali ipsius.

Mundus praeclaram celebrat quae gaudia luceM

Adfert, nam primum hoc vidit te lumine terrA

Rete subintrantem vitae quae maxima fertuR

Te ni por praesenli factis celeberrima luceT.

' In te nam virtus cupiunt et limina mundi

Noscere doctrinam, famamue et nobile nomeN.

Ingens doclrinae quia fructus pervenit orbl

Ars, natura, tuum nomen provexit ad altA.

Nos tibi iucundum optaraus, felix Pater, omeN,
10 Vt longo utamur doctrinae tempore fructV,

Sic etiam ut c-indens videat tua facta senectuS.
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111. Retro legenda ^

Signa te signa temere me tangis et angis

Roma tibi subito motibus ibit amor.

112. Item.

Si bene te tua laus taxat sua laute tenebis

O ut ares animo nomina sera tuo.

113. Item.

Laus tua non tua fraus, virtus non copia rerum

Scandere te fecit id decus egregium.

114. Item.

Conditio tua sit stabilis nec tempore parvo

Vivere te faciat hic Deus omnipotens.

115. Item.

Coniugiura tibi sit blandum nec gaudia sumas

Irrita, sis felix nec ciio dispereas.

116. Item.

PauperibMS sua dat gratis, nec munera curat

Curia papalis, quod modo percipitur.

117. Item ad Jesum pastorem animarum.

Sors mea, non tua mors, meritum non gratia fecit,

Credere, quod pastor sis miiii perpetuus.

118. Item de flumine.

Praecipiti modo quod decurrit tramite flumen,

Tempore consumptum iam cito deficiet.

* Nastpujce wiersze, czytane na wspak, czy kady wiersz osobno

czy cao, daj sens tensam lub przeciwny, np. 117, gdzie katolick

i protestanck nauk wystawiono.
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119. De echo ex Jacobo Pontano.

POETA. Dic mihi quae gelidis habitas convallibus

Cur populus pacem sic modo clamat?

poKTA. Ad divam pacem precibus concurritur

POETA. Ut damnura fugiat triste colonus

6 POKTA. Rusticus ergo iterum campos reparabit

POETA. Et tuto curret remige navita

POETA. Oraniaue evenient in mundo prospera

POETA. Largaue nec rerum copia deerit

POETA. Si retulisti Echo mihi vera valeto

10 POETA. Donec nostra iterum verba novabis

Echo,

Echo amat.

Echo itur.

Echo Onus.

Echo arabit.

Echo ita.

Echo spera.

Echo erit.

Echo Yaleto.

Echo abis.

120. Tren do herbu al obracajcy.

Ksiyce herbowe,

Kryjcie jasn gJow,

Ju mej najmilejszej Matki swym nieowiecicie

Promieniem, cho si ku niej twarz obrócicie.

6 Nie bdzie was w zocie

RyJa i w klejnocie,

Nie bdzie ju zdobia wami rki swojej,

Ani wicej sidziecie w hstach Matki mojej.

Parka j zamia
10 A wasza twarz mia

W aobn chmur wszedszy wicej ju nie wieci,

Ani w ciemnych mogiach paniej swej owieci.

Herbowe klejnoty,

Przed samymi wroty

15 mierci nas opuszczacie, a wasza ozdoba

Za nami si nie spieszy, cho si nam podoba.

121. Nagrobek córce.

Tu ao.4ni córeczk rodzice zoyli,

Wtpic, czy wiatu czyli niebu j zrodzili.

Ale pdv j tak prdko z oczu mier porwaa,

Nieomylny znak, e si niebu podobaa.
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122. Inszy.

Czym by anioJ czy czowiek, susznie wtpi moe,

Kto si dowie, em w grobie mia dziecinne oe.
Nie pytajcie si, czemubym zszed tak prdko z wiata?

I kwiat pikny nie czeka dojrzaego lata.

Do em kresu dobiea pierwej niem chodzi.

Do mi na tym, iem si Leszczyskim urodzi.

Pacz na stron, paka mi najmniej nie potrzeba,

Chyba temu, ktoby mi mia zazdroci nieba.

123. Epithaphium Catharinae Sueciae reginae, filiae

Sigismundi Prim regis Poloniae.

Hic Catharina sita est, Sueci lectissima sceptri

Consors, aeterna vivere digna die.

Quae pietas illi, uaeris, quae gratia morum?

Quae fuerint tanto lumina digna loco?

En tibi subicitur paucis responsio verbis:

Digna Jagellonum stirpe virago fuit.

124. Catharinae Mediceae, reginae Galliae.

Tres Erebi furias post hac ne dicite vates,

Addita enim priscis est Catharina tribus.

Quod si tres illas a se dimitteret Orcus,

Haec illi fuerit pro tribus una satis.

125. Epithaphium cuiusdam canonici varmiensis.

Vixi ego. tu vivis; morior, morieris et ipse.

Deniue sum pulvis, tu quoque pulvis eris.

Ecua rogas maneant nostram solatia sortem:

Recte vive tibi, sidera posce mihi.

126. Nagrobek maonkowi.

Ktokolwiek jest, sta gociu: tu dug miertelnoci

Pobony m niezeszej wypaci wiecznoci.
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Ach mierci! cisa mio par t zczya,

Ty wieczny midzy nami rozwód uczynia.

127. Nagrobek Ludwika Krasiskiego, kasztelana

ciechanowskiego.

D. O. M.

Ten próg ciemny i marmur pokrywa proch z koci

Ludwika Krasiskiego

Dla ciebie Wiecznoci.

Wielkiej to by m sawy, staropolskiej cnoty;

Gdy ta w Polszcz puya, jeszcze by wiek zoty.

6 Stanisaw go Krasiski zrodzi,

Wojewod
Który by Pockim.

Twoj y Polsko ozdob.

Mode lata i rozum swój nauk bawi,

A sumnienia w modoci zmazy nie nabawi.

Cnota jego wiecia królewskiemu oku;

Godno za nim chodzia

10 Strzegc jego kroku.

Pock go mia swym starost, a Ciechanów panem.

Nad starost dzi stoi mier i kasztelanem.

Katarzyn z Ichmociow Panów Kryskich Domu
Maonk mia.

Tych sawa niewiadoma komu?
w Zakonni i ubodzy pomni szczodro jego;

Ukrzywdzeni chodzili po prawo do niego.

Stoisz w otarzu, w Pocku przy tumskim kociele.

Ludwika Krasiskiego równych niemasz wiele.

Ciao Boe na tobie

W dzie i w nocy stoi,

w W tym si kocha marmurze, o inszy nie stoi.

Ojca swego marmurem Ludwik pokry koci

Rozsypane a w tene loch zebra wiecznoci.

I napisa nagrobek

Na potomne wieki,
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Nad prochem ojca swego zalawszy powieki.

Da mu Pan Bog sze synów i dwie zacne córy 25

Cny potomek ojcowskiej cnoty nosi wzory.

Stanisaw jest proboszczem

witego Michaa,

Wojciech starost pockim, cnota w nich dostaa.

Drugich modszych ojczysta Pallas pielguje,

A ojczyzna z urzdy na ich cnoty czuje. 30

Ludwika Krasiskiego

Nieba nam zajrzay.

Nie ucieszy powieki ojca syn dojrzay.

Parki go nam wydary, a zmorzone koci,

W jednej mogile z ojcem czekaj wiecznoci.

Pozostay syn ojcu

Ten nagrobek daje, 35

A nad prochem ojcowskim serce alem kraje.

128. Monument synowskiej uprzejmoci na przewietne imie-

niny Imci Paniej Katarzyny Von Bessen Denhofowej, podkomo-
rzynej koronnej, ofiarowany od Imci Pana Franciszka Theodora

Denhofa, starosty urzdowskiego.

Wieczyste monumenta w dyament wprawione

Rdza razi niepamitna; le obalone

Mauzola; zimny popió w marmurze zoony,

yje chwalebnie wiatu janie owiecony.

Czemu? Czy to dyament ognie swe roznieca, 5

Czy pozorem swym kamie ozdoby przynieca?

Nie. Artemizy serce za monument znane.

Filarem wiecznym stoi, wiecznoci podane.

To skarbcem Mauzolemu, to oywia ciao,

To kwiat modoci szczepi, aby dorastao 10

Dojrzae w peni szczcie. Upominek tobie,

Ten filar nios, serce w synowsl^iej osobie,

Miej matce syn miy. Póki Feby koa
Po zotym niebie toczy, tego nie podoa

Monumentu na wieki. yj wieczyste czasy 15
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w tym sygnecie zawarta, a si bujne lasy

W laur obróc nie zwidy, a ja twoje skronie

Przeciwko miertelnoci tyra wiecem obroni.

129. Do teje Imci chopca kozaczka oracya.

Ja te, chocia kozak Mucha,

Niech mam do paskiego ucha

Przystp sowu suebnemu,

Na twój honor powolnemu.

6 Wszak i królewskie paace

Daj muchom swoje place,

A jeli niemia mucha,

Niech twa wielmono posucha

Komora gosu maego,

10 Na twoje cze trbicego.

Staj si komorem lotnym,

Na twe usugi ochotnym.

Siy swe w skrzyda przemieniam

A gb w trbk odmieniam,

15 Któr wesoe nowiny

Gosz na twe imieniny,

Winszujc ci, e wesoo

Powraca doroczne koo.

Ja nie mam srebra i zota,

10 Ale za dar stoi cnota.

T od maluczkiego sugi

Przyjmi za wierne usugi.

Gdy z komora ptakiem bd,
Na wikszy si dar zdobd.

26 Teraz komor wytrbuje:

Niech nieszczcie ustpuje

Niepowrotnie z twych pokojów

A pociecha swoich rojów

Mnóstwo niechaj tu wprowadza,

so I szczcie gniazdo zasadza.

A wasz, bracia komorowie,
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Niechaj si odgos ozowie;

Na moje paniej sprzyjanie,

Dajcie wy te swoje zdanie.

Póki polska trwa korona, 85

Mow echo, poty i ona,

A z ni ciebie, podkomorzy,

Niechaj smutna mier nie morzy.

Niebo te przez (aski nowe

Plemi Donhofifowe fove. 40

130. Nagrobek Przylepakiemu, instygatorowi koronnemu.

Kto tu ley? Przylepski. On w prawie wiczony?

Ten jest. Jak umarJ? Prawem mierci przysdzony.

Czemu si jej nie broni? Nie szy dylacye,

Ani chciano pozwoh na adne racye.

Czemu stan pierwszymi pozwy zapozwany ? 5

Musia, nie id wtóre, kto na mier skazany,

131. Nagrobek panu Cemie.

Feliks Cem imieniem. Ley pod tym kamieniem.

A i na ustroniu Nie wadzi nikomu.

132. Duro Durando.

Hic iacet durus Durandus, sub saxo duro,

An sit salvandus, nescio nec ego euro.

133. Epitaphium nepoti.

Hic iacet nepotus meus. Sit ilii propitius Deus.

Vo3 qui transitis per ibi, Orate rogo pro sibi.

Orate pro illo ter, Ave Maria et Pater Noster.

Et si fueritis mille Orate tamen pro ille.

134. Epitaphium zibie krolewica Imci kardynaa napisane od
brata jego krolewica Imci Aleksandra.

Hic iacet fringilla Avis perpusilla,

Cuius, edere, canere, bibere, Totum erat vivere.
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Eius praedulces moduli Placebanl Yarmiae praesuli.

Curabat ille sedulo, Ut vocem haberet in capitulo.

yuae si diutius vixisset, Forsan Canonica fuisset.

135. Epitaphium parasito.

Tu leyta dwaj pasorzyta, unus Miechovita,

Alter Pinczovita, bene vobis ita.

136. Epitaphium Horwato pedestrium Ungarorum
rothmagistro.

Hic iacet miles uondam forlissimus Horwat,

Si facies risuin, sit libi Beszte bizum ^

137. Nagrobek Rafaowi Leszczyskiemu, wojewodzie

beskiemu.

Tu zacne senatorskie pochowano ciao;

Na koci miejsca dosy, na animusz mao,

Który tak si by cile pobrata z cnotami.

Ze go same krwawymi opakuj zami.

f> Bo to ws.^ytko zazdrosne siostry^ zagasiy,

Gdy prdzej, nili trzeba, nici swych dowiy,

Z alem twoim ojczyzno i wszytkiego domu,

Co kiedy mier folgowa nie umie nikomu.

Tyra si cieszy, e nie tak z marmuru kowany
o Kolos, jako te cztery wielkie wiata ciany

Piastuj mu nagrobek w te pisany sowa:

Tu mdrego spoczywa senatora gowa.

138 Nagrobek ksiciu Imci Januszowi Radziwiowi
kasztelanowi wileskiemu '.

Tu ley cny Radziwi Janusz, wileskiego

Wojewody syn, w Litwie hetmana wielkiego.

' BesztP! bizum (bizony) — bestio zaprawd!
' >Parki€ ilopisano.

' »Tpn lo by marszakiem rokoszowym za Zygmunta III*.
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Zna go przedtyni podczaszym dwór króla polskiego,

Potym ozdob stoka by senatorskiego.

Co prze ojczyzn way, czego dokazowa,

Przeszy czas wie a przyszy bdzie si dziwowa.

Matka ksina i obie zacne ksiny ony,

Co Ostróg, Suck. Brandenburg wiadczy na wsze strony.

W mio wielkich monarchów, w wietne skarby, sugi,

Trudnoby go i z znacznych panów przesig drugi.

Za mierci! ciao tylko przywaszczya sobie,

Lecz sawa jego w ciemnym nie zostaa grobie.

139. O przyjani kuflowej.

Przyja, któr chmiel zawiera,

Nigdy z ludmi nie umiera.

Dobra co trwa do godziny.

Bo tam wojna bez przyczyny.

Ale taka nie ustanie, r

Któr jedna zachowanie.

140. Przyjaciele skarb drogi.

Ma swoje wag zoto, w wielkiej dzi s cenie

To pery, to klejnoty, to drogie kamienie.

Lecz Bog ludziom droszego skarbu nie zostawi,

Nad ten, komu prawego przyjaciela sprawi.

141. Przyjaciela w przygodzie dozna ^

Jako zota przez ogie ludzie dowiadczaj,

Tak w zy czas przyjacioy pewne poznawaj.

Bo to nie dziw, gdy komu dni wesoe pu,
e si najdzie moc takich, co mu radzi su.

* Drukowany nieraz, jako Karmanowskiego w >Pamitniku Sando-

mirskim«, II, 234, w >Jocoseriacli< Nowakowskiego, 1840, str. 195 (z od-

miennym wierszem ostatnim: Rzadki cie zna a kady rad z daleka mi-

nie), por. Plebaski, str. 12 (odb.).

Wirydarz. I. 4



f)0 WIRYDARZ 142— 1 45.

Ale kiedy si komu noga wic powinie,

To przyjaciel, który ci w przygodzie nie minie.

142. Czas wszytko psuje.

Wszytko czas niszczy, wszytko akomie poyka,

Nie cierpi tu nic dugo, wszytko z miejsc umyka.

Morze brzegi osusza i rzeki ustaj,

A goiy by najwiksze na do upadaj

i Mae rzeczy wspominam: niebo okazae

Zgore nagle, tak wszytkie rzeczy s nie trwae.

mier swoim prawem bierze, co si jej nawinie,

I ten wiat, bdzie ten czas, kiedy wszytek zginie.

143. Za modymi.

Nie razem wszytko na wiat z czowiekiem wychodzi,

Ale jako za czasem drzewo owoc rodzi,

Tak powoli w czowieku cnoty wynikaj.

Bd z wiczenia, bd to w nim dziedzicznie mieszkaj,

i A póki czowiek mody, nie dziw, e szaleje,

I drzewo póki mae, rade si zachwieje.

Któremu, gdy doronie, nic wiatry nie szkodz,

Tak si i czek stanowi, gdy lata nadchodz.

144. Upominki.

Szaty a upominki, pokony i dary,

Wierz mi, na pany sdne wielkie to s czary.

Jako workiem przeegnasz Kub akomego,

Co przedtym srogo fuka, ju najdziesz inszego.

145. Na marnotrawc.

Ociec twój par jedzi, podczas te i dryj^;

Ty utratniczku chowasz koni procesy.

Mijasz teraz wiosk sw w wytartej siermidze,

Ledwo chodnikiem jedc, przycierpiasz i ndze.

dri/Ja, trojka.
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146. In aulam.

Servivi, virtus nocuit, spes lusit et aula

Nil dedit, hoc fatis contigit, aula vale.

Dworowaem przystojnie, lecz cnot nadziej

Dwór paci; ja odjedam, niech inszy szalej.

147. Cnota niemiertelna.

Gadko, bogactwa, zdrowie, mier z lichw odbiera,

Sama tylko na wieki cnota nie umiera.

Cnota wielki dar boy czyni nas szczliwe;

Ta popió nasz obraca znowu w ciao ywe.

148. Cnota nieskazitelna K

Gadko z laty niszczeje i siy ustaj;

Rozmaitym przypadkom skarby podlegaj.

Samej cnoty przypadki ani lata zmog,

Ani si jej mie zazdro dotkn hard nog.

Ta do nieba gociniec dobrym ukazuje, ^

Ta ich cikiej fortuny wadzej odejmuje.

Tej naladuj co ywo, bo nad pewne rzeczy

Nietrwae chcie przekada, co prawie nie k rzeczy.

149. Cnota posag wielki.

Wielki ten posag bierze, kto poj cnotliw,

I kto znacznych rodziców on wzi wstydliw.

Moe nie dba o brye i o acuch zoty;

Ujdzie szata przy cnocie cho prostej roboty.

150. Na harde pany.

Mao wa/: bogactwa takowych, co hardzi;

Fraszka u mnie pan, który uboszymi gardzi.

* Wydrukowa jako wiersz Karmanowskiego Ujazdowski w sPa-

mitniku Sandomirskima, por. Plebaski, str. 11 (odbitki).

i*
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By mia wiosek jako gwiazd, by szed od Noego,

Przecie u mnie nie ujdzie taki za zacnego,

i Co mi kae chudszemu i za swoim zdaniem,

e na mnie szara suknia a zotogów na nim.

Prawo a przyrodzenie wszytkich nas zrównao.

Tak dobry grof, jako ten, co ma kmieci mao.

151. Na bogatego.

Niech bogaty zgromadza wielk liczb zota,

A chciwoci nie bdzie proen i kopota.

Niech w jedwabiu, niechaj on w drogich perach chodzi.

Które w morzu czerwonym podny piasek rodzi,

Niechaj mu sto par woów cignie w krzywym pugu,

Niech go pan nie frasuje z wierzonego dugu.

Jeli go za ywota troska naladuje,

A po mierci aden zbiór w grób z nim nie wstpuje,

Co go ratuj skarby, z których si wynosi?

I Umrze jako ten, który dom od domu prosi.

152. Komplimenty z pannami per impossibilia.

Wtenczas gdy woz po morzu, okrty po lesie

Pojd a krysztaowe kokosz jaje zniesie,

I kiedy bd sarny po niebie biegay,

A pioruny z podziemnych jaski wynikay,

' Kiedy soce wród nocy jasno. sw rozleje,

A w poudnie si niebo gwiazdami odzieje.

Pierwej mi ziemia porze, pierwej w grobie ciao

W proch si obróci moe i bdzie próchniao.

Pierwej niebo porocie traw, a na ziemi

' Gwiazdy bd wieciy, pierwej zielonymi

Morze drzewy obronic, a wysokie skay
Bd ostrymi wierzchy niebiosow sigay.

Pierwej wilków kozowie bi bd brodami,

A psów bd dogania jelenie rogami;
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Pierwej ora skowronek dotrzyma bujnego ^ 15

A lwa zajc udawi pierzchliwy srogiego,

Pierwej teskliwy komor jako ubr utyje,

A drobna mrówka morze bezdenne wypije,

Pierwej i oiw leniwy zbiey okrg wiata,

Pierwej si nazad wróc przepdzone lata, 20

Nili ty mnie z pamici wydziesz, me kochanie,

Albo ci serce moje szanowa przestanie,

Abo ni ci opuszcz, dziewcz urodziwe,

Abo ci sowa moje omyl prawdziwe.

153. O modoci i mioci.

Trudno to bystr modo wdzidem hamowa.
Czsto jedziec spad, czfsto ko musia szwankowa.

Ogie gdy go przyciska, tym prdzej oyje.

Mio tym barziej pali, im j barziej kryje.

154. Item o mioci.

Nie wiem, coby nad mio z przyrodzenia byo,

Coby wicej i mdrym czowiekiem rzdzio?

Chybi brodu niejeden na tej bystrej wodzie,

A ledwie si przypawi do brzegu bez odzie.

Taki to wrzód a czyje serce opanuje, 5

Ju go i naj bieglej szy doktor nie ratuje.

155. Raki o pannie *.

Bya panienka niedaleko rynku,

ya cnotliwie nie pilnujc szynku.

Godo jej arfa nie wystawne szaty,

Podo si niosa nie wielkie utraty.

Hojnie ubogim nie akom dawaa, 5

Przystojnie sawy nie le nabywaa.

* Dopisane: lotnego.

' Czytane na wspak twierdz odwrotnie; wiersz szósty zepsuty,

czytaj nie stawy.
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Szkodna lat modych nie pomnicie na to,

Godna pochway, nie przymowek za to.

156. Próba w mioci.

Faszu niemasz we zocie siedtnkro przelewanym,

Pozna go w przyjacielu cho raz spróbowanym.

Nie chciej, kochana, w ogniu dowiadcza szczeroci,

Bo ta drosza ni zoto; chciej av nim twej mioci
i Raczpj pomie rozpali; jeli mi próbujesz,

Patrz jako paam; ty za jeli mi miujesz,

Dowiadcz inszym ksztatem, bo mam prób tak,

Która wyda w mioci przywar wszelak.

157. Sroga a nazbyt.

Ogniem i wod, panno, przeciw mnie szturmujesz,

Lejesz, palisz, prdzej mi te tak zamorduj e.sz.

W oczach mych zy obfite, w sercu pomie srogi,

Sam ton, owdzie paam, zewszd peen trwogi.

5 Pragnieszli mierci mojej, jutro o tej dobie,

Gotowem umrze, tylko niech skonam przy tobie.

158. Ale przyjemna.

Serce mi wzia; chowaje go sobie.

Jeli nie szczyrze ja si kocham w tobie,

Tedy mi dowied, a jeli miuj.
Miuj te ty mnie, a ja to lubuj,

* e póki we mnie yy bd drgay,

Poty ci bd z dusze mioway.

159. Studnia foremna.

Pod wysokim pagórkiem i kp krzewist

Jest studzienka, która ma wod przezroczyst.

Z obu stron para supów u rzoda wstawionych,

Z alal)astru biaego ksztatnie utoczonych.

* Tam dnem bystrym wypada zdrój ciekcej wody,

Który w koo sadzone napawa ogrody.
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Do tej studnie po wod wiele ludzi chodzi,

Lecz trudny do niej przystp, nie wszytkim wygodzi,

Bo kto chce dosid, musi póki stawa szyje,

Wrazi si, tak dopiero z onej si napije. lo

Wic i nie kady moe tak nachyli koci.

Wielkie drugim ta studnia zadaje trudnoci.

Starym tam z niej pi trudno, bo i gowa w mierze

Nie stoi i we grzbiecie nie chybkie pacierze.

Dzieciom take, bo cho te mode koci maj, i5

Przez krótko jednak ssyje pi nie dosigaj.

Owo kto niema wedug proporcyej szyje.

Sigajc tej tara wody, trudnoci zayje.

160. Gadka.

Trzy rzeczy s od modych ludzi naganione,

Rkawice, trzewiki, kiedy s przestrone.

Ale trzeciej nie powiem, bo za tymi sowy

Gniewayby si na mnie barzo biaegowy.

161. Sukcesya biaogowska.

Par jabek od Ewy, zdobycz z raju swoje,

Panny w zanadrzu nosz dzi na ao moje.

Której skoro si rka dotknie, Adamowy

W, pomsta grzechu, swej podnosi gowy.

162. Votum.

Gdyby si godzio panny jak konia spróbowa,

Nie zawadzioby sobie ks podmaonkowa.

163. Mio ogniem dziwnym a niepospolitym.

Chocia to ludzie mio ogniem nazywaj,

Czemu si od mioci wosy nie spalaj?

Temu, e jest wygodna w tej mierze natura:

Tam wod postawia, gdzie mioci dziura.
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164. Konsolatia jednej damy po suczce zdechej.

leby tak z gruntu wywróconej Troje

Albo Parysa, w którym wszystkie swoje

SkJadla uciechy, w aobliwym trenie

P.faka Helenie,

5 Jako ty, lubo nie chc czyni wzmianki,

Swej opakujesz odejszcia Dyanki.

Lecz dam pociech, posuchaj mi jeno,

Pikna Heleno.

Zdarzy fortuna i ju tego blizko,

10 e za to stare i krzywe suczysko

Pieska do pieszczot nie jedc za morze

Znajdziesz przy dworze.

Wprawdzie kosmaty z gówki i ogonka,

Lecz gdy przyprawisz obrók do dzwonka,

15 Lewus a Lewus, lepszego nie trzeba,

Ten godzien chleba.

Me liczne psitko, moje wdziczne szczeni,

Z tob si nigdy napieci nie leni.

Sodszy nad kanar, droszy nad klejnoty,

20 Moj Lewus zoty.

Nigdy nie zadry ani zaskowyczy;

Zwabisz go snadnie, kiedy chcesz do smyczy.

Jedno mu poka a on do obroy

Sam szyjk woy.

165. Na stroje cudzoziemskie w Polszcz.

Ledwie dzi zna Polaka, Woszy, Francuzowie,

Po dworach wielkich wszdzie, le o polskiej mowie!

Zgin jej i ze strojem, bo dzi stradiety

Nastay, e^altabrety. wymylne kolety.

166. Na to.

Je.-^li nie zlubi owego konierza

Poeta polski na grzbiecie rycerza,
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Wier niemasz co i tych pluder lubi.

Czasby lisowski ju ten strój zagubi.

167. Na to.

Sit tibi kurta brevis. delurka, myczka, czuprina,

Szablaue, bata, pióro, totus sis ipse mager.

Vive tibi cum paasz, si vis esse liber od rany,

Et chowa aliuod hajdukos, nemo te pogani.

168. Na to.

Francuski wsik, czupryna zjeona^

Myczka z serduszkiem na bakier spuszczona,

Kurteczka by drwi na pidzi od pasa.

Brzuch podkasany, sam chop jak kiebasa.

Portki nie portki, ni te szarawary, 5

Pludry nie pludry, i sam strój bez miary.

Wisz u zadu jak wory hoonie\
A foc nie widzi, jako mu w tym spronie.

169. Na jednego, co ferezy nosi na bakier'.

Zego ten mia pan krawca, niedobrze go stroi,

Jeden rkaw mu naprzód, drugi w dup wkroi,

170. Gadka autore Tobia Morstin'.

Pi wodzów mi prowadzi, a tak ciasn drog,

Ze ledwie ja, oni tam pewnie wni nie mog.

* hoosznie, spodnie; foc, kiep.

* W >Stalucie Jana Dzwonowskiego«, z literatury sowizdrzalskiej

(okoio 1620 r., b. m. i r.) czytamy ten dwuwiersz tak:

Niedobrego krawca miaJ, szpetnie ci przystroi,

Jeden rkaw przed sob, drugi w zadek wkroi.

Ztamtd wic wzito ten wiersz.

* Dopisano rozwizanie: kula; litera g (ge t. j. je); w zagadce

nr 172 nazwiska krewnych aryaskich, Krzysztof Lubieniecki, Domaradzki,

Moskorzowski z murowan<'g<; dworu. Chronowski, Przypkowski, Morsztyn*
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Lecz nazad by ich tysic ranie zastpowao,

Pojd sobie z impetem, gdzie si bdzie zdaJo.

171. Gadka druga tego.

Pytasz, co czyni moj brat? Liter powiedzie

Jedn mog, t zgadni, a wnet bdziesz wiedzie.

172. Eiusdem de rivalibus.

Krzy mi chcc odj, krzy mi zadajecie,

Lecz mam nadziej, e z niej wypadniecie.

Ju z karbu spadli, co doma radzili;

Ci milcz, co dom murem ogrodzili;

• Wy co si chronic milczkiem mi zdradzacie,

Z przytykaczami aza nie wskóracie.

Luby to krzy jest, morze was zaleje,

Dla niego jako z brzegów swych wyleje.

Krzy na pocztku jest imienia jego.

> Tene dla morza, po skadzie patrz tego.

173. Decem plagae Aegypti

Prima rubens unda Ranarum plaga secunda

Inde culex tristis Post musca nocentior istis

Quinta pecus stravit Anlraces sexta creavit

Post seuitur grando Post bruchus dente nefando

i Nona tegit solem Primam necat ultima prolem.

174 Decem plagae Aegypti.

Sanguis, rana, culex, muscae, moriens pecus, ulcus,

Grando, locusta, nox, mors prius orla necans.

Po polsku.

Pierwsza plaga egipskie wody w krew zmienia

A abami wszytek kraj druga napenia.

Trzp-^ia. z ziemifi wywiodszy trapia ich wszami,

Jeszcze barz^ej trapia ich czwarta muchami.
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Pita przyniosa bydu powietrze szkodliwe,

Szósta na ciaa ludzkie wrzody zaraliwe.

Siódma deszcz i grad wielki z nieba im spucia,

Ósma straszne szaracze polne przynosia.

Dziewita ciemnociami wszytek kraj okrya,

Dziesita pierworodne syny wytracia. i

175. Marnotrawcom przestroga.

Kto gb nad miar chowa, stroi si, buduje,

Zalotami rad bawi i z ludmi prawuje,

Mylistwa sia chowa, roli nie pilnuje,

Bankietami si bawi i sam bankietuje.

Zy gospodarz i drogi czste odprawuje,

Dosypia rad i cho go szkodz, nic nie czuje,

Prónowanie ulubi i tak je miuje,

e prace by najmniejszej nie rad podejmuje,

W gospodarstwie opiesza i czsto choruje,

Na doktory i leki niemao spenduje,

Barziej cudzych ni swoich rzeczy rad pilnuje,

I okoo nich chodzc wasnych zaniedbuje,

Cho mu czego nie pilno, przecie rad kupuje.

Przychodu i rozchodu z sob nie rachuje,

W dugi si rad zaciga i od nich patuje, ]

I na cikie u ydów lichwy si fantuje,

Wadzi z ludmi a zatym i basarynkuje,

I z nierównymi sobie sam w szranki wstpuje.

Na poddanych swych ciki i przez to ich psuje,

A kiedy podupadn, nierad ich ratuje, ;

Nowych si coraz handlów niepewnych ujmuje,

A w nich miasto zarobku na kadym szwankuje,

Na wielu i odlegych miejsc gospodaruje,

Zaczym si z z czeladzi nie czsto rachuje,

Publik adnych nie zapi, a dom zostaw^uje, ;

Tak e kto si nie lem, kady go szkoduje.

Sukien drogo sprawionych nie rad uszanuje.

By si najmniej zstarzay, nowe za sprawuje.
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Krojom si coraz nowym w szatach przypatruje,

80 A wedle nich i sobie robi rozkazuje,

Kademu wierzy, cho sam tego nie spróbuje,

Prdko taki u siebie ubóstwo poczuje.

Do którego nie wszytkich z tych rzeczy potrzeba,

Kada z nich pojedynkiem nie nabawi chleba,

85 Zwaszcza kiedy krom tego niemasz szczcia z nieba,

O które nie tak prosim, jako prosi trzeba.

176. Wiersze Imci pana Andrzeja Leszczyskiego (do Imci pana
Osolirtskiego), gdy mu dano województwo derpskie.

Pikna rzecz barzo, gdy kogo posadz,

Lecz posadziwszy, le gdy je nie dadz.

Wolaby drugi naje si w gospodzie.

Ni z panem zasie, a za wsta o godzie.

6 Jako gupi to ten, coby nie wola.

eby go nogi ni odek bola.

Ja ci za prosz: odek i nogi

Ratuj jak moesz, podkanclerzy drogi.

Prosz synowiec, prosz szw^agier oraz,

10 Bo gdyby przyszo czciej sabie coraz,

Coby za korzy mia z mojej posugi?

Takbym te ziewa jako i kto drugi.

Lecz gdy przy stoku bdzie sztuka chleba,

Ujrzysz, e bd suy jak potrzeba.

177 Tene do Gorajskiego ».

Rozumiesz, e tego Bog, szwagrze, nie nagrodzi,

Ze dziurawy Leszczyna twoja owoc rodzi?

Nie frasuj si tak barzo, dwanacie lat sprawi,

e si tacy obior, co jej jdra wprawi.

' W rkopisie Czartoryskich nr. 1888 w w. 3 Nie frasuj si nie-

bo, w. 4; co mu jdra wprama ; mowa o siostrze, Teodorze Gorajskiej.

Zob. Hod.ntki.
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178. Bezpieczne ubóstwo.

Ani mnie od Britanow zajnik ^ przywiedziony,

Ani drab u podwoja gsto rozsadzony,

Ani czujna stra wiejska kolej pilnuje,

Ale sama chudoba moj wczas zawiaduje.

Ta mi czyni bezpiecznym w nocy od zodzieja.

Bo go adna na moj skarb nie zwiedzie nadzieja.

Nic nie majc bezbronny miele id w drog,

I niebezpieczny Krpak zdrowo przeby mog.
Id ciasn ulic póno do gospody,

Od nocnego rozbojstwa nie boj si szkody.
i

Dlatego wol znony niedostatek w domu,

Nilibym mia z bojani skarbi lada komu.

179. Szczliwo prawdziwa doczesna.

Temu ja nie przyznawam wasnej szczliwoci,

Który posiad nad inszych wicej osiadoci,

Ale temu, co na tym ochotnie przestaje,

Co mu Bog da, a szczciu skpemu nie aje,

Który umie zy ucisk utrzyma cierpliwie,

Starajc si jakoby zawsze y poczciwie,

A w przygodzie przy dobrym przyjacielu stoi

I dla miej ojczyzny umrze si nie boi.

180. Lament Janie Owieconej ksiny Imci Teofile z Szczeka-

rzowic Ostrogskiej, kasztelanowej krakowskiej z jej wasnej
gowy, tydzie przed mierci napisany.

Nieszczsna dola moja! nie wiem, co mam czyni?

Tskno mi, nie wiem dokd i kogó w tern wini?

W serce jakby motem bi, je ani spa mog;
Do wszelakiej pociechy zamkniono mi drog.

Jdze jakie piekielne na mi si zmówiy 2,

Aby mi i ostatka zdrowia pozbawiy.

* pies, brytan.

' Dopisano: »zna, e bya oczarowana*.
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Zbyam go ju niestety! naostatek musz
Dla nieszczsnej zazdroci postrada i dusz.

Nie czuj si, bym komu w czym krzywa by miaa,

o Chyba w tym, em ch chci odwdzicza umiaa.

A kogó kiedy mio poczciwa uszkodzi?

Owszem ch uprzejmoci odwdzicza si godzi.

Oto mi moja ludzko w t bied wprawia,

Zera komu sw przyjani barzo przewinia.

fi Wic jej odstpi przyjdzie, cho mi nie jest zbyta,

Ucieszysz si dowoli, zazdroci niesyta.

Nie z musu, ale z dobrej ustpi jej woli,

Poniewa ci ta przyja ciko w sercu boli.

Czeka ci jednak zato mka w piekle wieczna,

o Kiedy tak zawadzia ch moja stateczna.

Boe moj! ty bd ze mn, daj cierphwo wit,
ebym skromnie znosia t zazdro przeklt.

Ani mi snem mierleln\m nie zatulaj oka.

Daj w dobrym przey zdrowiu przynajmniej z po roka^.

181. Pieri jednej zacnej wdowy.

Szczcia pokada nie radz nikomu,

Ani w bogactwach, ni w zacnoci domu.

Sia przypadków na ludzie bywaj
Czsto a zacne domy upadaj.

'> I któ móg zacniej nad mi si urodzi?

I któ móg nad mi ochdoniej chodzi?

Ojca monego i mdregom miaa;

Na tyme miejscu i bratam widziaa.

Szczcie odmienne tego mi zajrzao.

10 Ponurym okiem na ojca wejrzao.

Lecz jako wzio, tak i wróci snadnie,

Kto bywa w gor, bywa czasem na dnie.

Prdzej wysok sosn wiatr wywróci,

* Dopisano : >Nie uprosia nieboga, bo w tydzie po napisaniu tego

Lamentu nmar?--*.
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Prdzej i piorun strzay swe obróci

Na zamki wielkie, gmachy okazae i

A pospolicie mija chatki mae.

Nic mnie majtno, nic drogie klejnoty;

Dosy jest na tym, gdy nie trac cnoty.

A Bog moj bdzie umia w to ugodzi,

To co zgino, mogc rai nagrodzi.

182. Ex Horatii Lib. 3 Ode 2-a Yirtus etc.

W niebo prowadzc ludzi zacnych cnota

Do nieprzystpnych miejsc otwiera wrota

A gardzc gminem i tym ziemskim botem

Wszytko przemija niecignionym lotem.

183 Kolda >.

Prosibym o kold, lecz miny gody.

Jeszcze podobno rzeczesz, iem ebrak mody.

Czego prosz od ciebie, zawdy snadno o to.

Ej daj, prosz ci, wszak ja nie stoj o zoto!

184. Fraucymer ^

Z fraucymerem nie wadzi uczciwie artowa;
I cudzej si urodzie moe przypatrowa;

Ale wara po przck; bo i róe maj
Ostry góg na gazkach, którym ukalaj.

185. Humory biaej pci.

Pieszczone maj gniewy, nieszczyre odmowy,

Prdkie s do jednania, agodne w rozmowy.

Bezpieczne maj miechy, mikkie caowania.

Sodkie krople ez, w alu ucite wzdychania.

1 Oba te wiersze (18.3 i 184) wydrukowa Ujazdowski jako wiersze

Rarmanowskiego, por. Plebaski, str. 14: i 60 (odbitki); wiersz 184 powta-

rza si niej dosownie, p. nr. 309, zamiast którym uTcalaj w innych

odpisach co nim u.
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U

5
Wstydliwego wejrzenia, serca lkliwego,

Bezpieczne zbyt poznawszy, rozumu bystrego,

Pcine we wszem niestatku i miary nie maj,
Lub w gniewie lub w mioci, z brzegów wylewaj.

Nic tai nie umiej, zwierz si kademu,
10 Chwali je kto z gadkoci, barzo rady temu.

Czego chc, to barzo chc, ani si ich zbawisz,

Odmowiszli, nieaski wiecznej si nabawisz.

Nizkie lubi ukony, wysoko palrzaj.

Gadkoci za fortelem ronym nadstawiaj,

16 Lat sobie umykaj a modoci ycz.
Gospodyniami wszdzie i cnoty swe licz.

Te s onych humory w tych wierszach zamknione.

Lecz nie wszytkich cnych matron sprawy naganione.

186. Na Mniszkow i syna jej wiersz ksidza (!I)

Hieron. Morstyna.

Czyja to siedzi w oknie pieszczona dziecina?

Matka Wenie podobna, syn do Kupidyna.

Bijcie czoem Wenerze wszyscy zakonnicy!

Kto si zdrady spodziewa, Kupido w kapicy ?

187. Respons na to po mierci Morstynowej.

Skoro si ty Morstyiiie w inszy wiat przemieni,

Zaraz si on Kupido twój w Marsa odmieni.

Co przed tym na pieszczonym siedzia matki onie,

A teraz ju dwu braciej oddaje Bellonie.

188. Na traf.

liczne dziewcz cisno pomaracz na mi;

Wic nie wiem, gniewli to by czyU aski znami?
Nie by gniew, boby raczej kamieniem wolaa;

Nie aska te, boby j z rk swoich oddaa.

5
Jakokolwiek gdy bya od niej odebrana,

I umie ju odtd insza nie bdzie kochana.



189—192 WlEUSZK ZBIBRANKJ DKUYNY 65

Gniewali si, bodaj si nie dugo gniewaa.

Kochali si, bodaj si do stu lat kochaa.

189. O pannie Sosnowskiej Gab. Lub(ienieckiego) wiersz

do dobrego przyjaciela.

Jeli ten wiat jest morze, a y w nim eglowa,

Przesta si, przyjacielu, prosz ci, dziwowa.

e nim na okrt wsid, nim agle rozwin,

Postaram si o gadk do masztu sonin.

190. O pannie Suchodolskiej, wiersz Samuela Arciszewskiego

wiat jest morzem, lecz sia ryb na morzu pywa,

Sia ludzi z okrty przez nie si" dobywa.

Ale trudno jednemu cae morze zbrodzi,

Dosye jest i nad to, Suchym Doem chodzi.

191. Respons na to J. T.

Lepiej jest, ni po morzu niestatecznym brodzi,

I trzykro mówi, lepiej suchym doem chodzi.

Zwaszcza kiedy nim idc dostatek zdrojowej

Wody zawsze mie moesz ku ochodzie zdrowej

I ustom upragnionym i sercu ndznemu, t

Co ju moe porówna Doowi Suchemu?

W" którym ycz by chodzi chodzc serce swoje.

Aczby mi milej byo, gdybym ja móg moje.

192. Tego Samuela Arciszewskiego wiersz na chustk, daro-

wan od Imci D. Suchodolskiej dobremu jego przyjacielowi.

Chorgiew z pótna, z paciorków klejnoty,

Wzy jedwabne, afekt szczyrozoty,

Afekt yczliwy, droszy zota wag;.

Ten dyamenty, rubiny, szmaragi,

I karbunkuy przechodzi zacnoci f

I co na wiecie chlubi si drogoci.

Królestwo, zbiory, fortun i saw,
Wszytko to moe zarzuci za aw.
Wirydarz. I. 5
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Kto si tym moe szczyci przed innymi,

10 Fortunny nader prawdziwie na ziemi.

Tego tu masz znak nieoszacowany,

Z nieprzepaconej 1 rk ofiarowany.

Winszuj, aby tak szczcie suyo;
Acz gdyby to mnie, milej by mi byo.

193. Epigrama tego Arciszew[skiego] na Suchy Do.

eglarz pynie po morzu, zysku bdc chciwy,

Tam gdzie wioso abo pdzi wiatr yczliwy.

Ja zysku nie chc, morzu nie wierz ywota;

Suchy Do morze moje, a zysk nioj Dorota.

6 Kopacz w górnych otchaniach kruszcu bogatego

Szuka, chcc napa biedne dze serca swego.

Ja w kruszcach, w górach smaku nie znam, nie chc zota,

Suchy Do góra moja, a zoto Dorota.

Rolni Ic w pol szyrokoci skarby swe zakada,

o Tam robic pewien w Bogu, e si dobrze nad i.

Mnie ju z polem odjta do roli ochota,

Suchy Do pole moje a skarb moj Dorota.

Próno w morzu i w górach i w polach szukacie.

Zysku, zota i skarbu pewnego nie macie.

6 Dar Boy w ziemi, w morzu zawar szczcia wrota.

Dar Boy greck mow nazwany Dorota.

Czego eglarz ni kopacz ni rolnik znajduje.

To w sobie ma dar Boy, tym si popisuje.

Tam szczliwo prawdziwa, tam wieczny skarb cnota:

o Jedno imi zawiera, z Suchodo Dorota.

194. Na szczliw konjunkcy wielkiego maestwa tego
Sam. Arciszew[skiego] wiersz.

I.

Fortunne omen z nieba to zdarzyo.

e dwa tak zacne domy dzi zczyo,

' Dopisano: dTo jest Doroty, któr tak Kochanowski nieprzep/acon

nazywa*.
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Monych Sapiehów, Hlebowiczów sJawnych;

Obadwa z ksit id starodawnych.

Sawa ich pnie si nad gwiazdy wysokie, s

A panowanie po wiecie szyrokie.

U.

Niebieskie oko kryje wiato wieczne.

By si nie miy promienie soneczne

Od wdzicznych oczu tej hcznej bogini,

Którymi wszdy blask gdzie pojrzy czyni.

Lecz barziej si lni nad drogie kamienie «

Glans wielkich cnot i zacne urodzenie.

III.

Choby orient wszytkie zoy skarby

Ba, i wiat cay, o zacny Podskarbi!

Nie odwayby odrobiny tego

Skarbu dzi tobie od Boga danego.

Ten skarb naley wanie podskarbiemu, «

I ten podskarbi, skarbowi te temu.

Ekscerpta niektóre z Dworzanek Jana Gawiskiego, które

poty id, póki ten znak napisany bdzie: J. G.

195. Do Jana Kochanowskiego J. G.

Niele czasem powiedzie, co czowieka boh,

Przed sobie poufaym, gdy go masz powoli.

Bo gdy na wierzch al wydzie, mocy swej ujmuje,

Lecz tajemny rze serce i dusz morduje.

196. Kachna do Kochanowskiego. J. G.

Dlategom si kazaa w ani przypatrowa,

By mi potym móg snadniej, Janie, odmalowa
Ale kiedy nas dwoje chcesz by tylko w ani,

Jako widz i z pzlem, pod do Boej kani.
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197. Do Filipa momota. J. G.

Kasiu masz rzec; ty mówisz: Kaka siusia moja;

Uszy i nos obraa, Bracie, mowa twoja.

198 Na niezgodliwego J G.

Z ludmi si sam nie zgadzasz, a masz gadk on;
Go ci miano miowa, to miuj on.

199. Z Ovena po polsku. J. G.

By mowi suebnej pozwolia stara,

Wieku tego pono si rzadka najdzie Sara.

200. ywot niespodziany. J. G.

Wypuci ducha, a zatrzyma du.sz;

Bzdera mierci pozby, miele to rzec musz,

201. O Dyonie i Dyanie. J. G.

Wenus niekiedy zarzuci Dyanie,

Niesuszna sieci zabawia si pannie.

Ta za odpowie: Mniej rai to zawini;

Lecz co pod sieci ma czyni bogini?

202 O Klimku. J. G.

eby ona nie przysza zym gociom na upy,

Klimek swojej Klimkowej mocno strzee Dure.

203. O Miocie sdzim J. G

le robi, dobrze lecz sdzi Miota,

Jest on cnotliwy, i oraz niecnota.

204. O witokrajcy. J. G.

witokrajc traci miano.

Gdy go na plac wprowadzano,

Rzecze ludziom alem zdjty,

Za Koció umieram wity.
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205. Do Badeckiego praktyka. J. G.

Mówiem ja, BaWecki, moj prawnisiu, tobie:

Gdy si spijesz, po miecie nie chod w nocnej dobie.

Nie suchae mi, w tym ci ze potkay trafy,

Bo dwa wzi a niestarte w gb §§.

206. Do Anny. J. G.

Hczna Anno, w tej ci by kadziemy istocie,

Jeli nie sama cnota, tedy równa cnocie.

207. Do teje. J. G.

Zimie kwiecia ustaj, tobie w wiecznej dani

Hod oddaa wdziczny kwiat hesperyjsica pani,

Kwiat pikny co si Ipcie, co si zimie arzy,

Ten jaki, liczna Anno? Kwiat twej piknej twarzy.

208. Do teje, tego J. G.

Prosia mi o obraz Kupida maego,

Zacna Anno, w pokoju moim bdcego,

I daj, jednak pytam, co po malowanym,

Gdy jest ywy Kupido w ciele twym kochanym?

209. Do teje, tego. J. G.

O obrazek Kupida usilnie mi prosisz.

Wdziczna Anno, wic skutek proby swej odnosisz.

Jednak gdy go odbierasz, rzec mi miele przyjdzie.

Do Wenery Kupido, syn do matki idzie.

210. Na uni Korony z Litw. J. G.

Z serca ycie powstawa, z serca mio wschodzi.

Gowa sercu ozdob i rzd ^Towa rodzi.

Sercem jest zacne ksistwo, gow cna Korona,

Zwizek pikny, gdy gowa z sercem zjednoczona.

Zacne pastwa, wszej ^ ja wam winszuj wiecznoci, 5

Z swoj gow to serce gdy yje w jednoci.

* W odpisie: swej.
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211. O Bornku starym J. G.

Bogaty Bornek. lecz ju w starej dobie,

Mod pojmuje lubienic sobie,

I dobrze: my go chwali musim z tego,

e fundusz czyni dla kogo modszego.

212. Do Anny. J. G.

Anno, daa mi ust swych, ba i raiele

Rk zaoy na swym licznym ciele.

Daa i sowo; dalej o co stoj.

Acz nie wymówi, zrozumiesz myl moje.

213. Na posagi.

Jak stepowane sukno bywa na nadragi *,

Tak zrazu hucz, potym kurcz si posagi.

214. Przyjaciel jednany.

Choby najlepiej sprawa bya pojednana,

atana po staremu ju bywa nazwana.

215. Na Wener.

Nierada Wenus nikogo bogaci;

Ma syna golca; rada, kto jej paci.

216. Lelcarstwo na robaki.

Kto chce wygubi robaki swe z brzucha,

Niechaj tam wsadzi bociana lub Wocha.

217. O mieszku.

Aby nie przyszo do resztu.

Trzeba na mieszek aresztu.

* Nadragi spodnie. Te i nastpne wiersze wzite z >Co Nowegoc.
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218. Natura rustkorum.

Rustica gens, Optima flens, Pessima ridens.

Rusticus in templo mutus, in foro alhletus, in taberna miles.

219. Sze dziwów w Litwie.

Mao pocieli, a wiele piór... to jest somy.

Mao trzewików a wiele skór... to jest yczaków.

et e contra.

Wiele pocieli bez piór ... to jest take somy.

Wiele trzewików bez skór... to jest yczanych apciow albo

[chodaków.

Wiele miast bez murów... to jest drobnych miasteczek.

Wiele panów bez gburów... to jest drobnej szlachty.

220. Quid significet nimius pallor.

Qui niraium pallet, aut intense studet, aut vehementer

invidet, aut nervose amat.

221 ».

„ . pit rem pit . ne . te , borem
Oui ca , uxo ca si qvie la .

ret re ret ne te bor.

222.

Cur Tua Te

super super super super

Be Bis Bia Abit.

1 Czste to po rkopisach zabawki, nieraz nieco odmienne, np. w rko-
pisie Akademii krakowskiej, nr. 865, brzmi nr. 216: O cur superbe su-

perbis, Deus supernus negat superbis vitam supernam (w pierwszym

rzdku O cur i t. d., w drugim tylko super, w trzecim reszta zgJosek);

w nr. 217 koniec odmienny: tristi mulcedine pavit — Christi dulce-

dine lavit.
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223.

Qu An di tri de fu stra

os gvis rus sti ner vit,

H San mi Chri de vul la

224. De reuisitis formosae faeminae carmina.

(Otto Melander pag. 134).

Triginta haec habeat, quae vult formosa vocari,

Faeraina. Sic Helenarn fama fuisse refert.

Alba tria, et totidem nigra, et tria rubra puella,

Tres habeat longas res, totidemue breves.

Tres crassas, totidem graciles, tria stricta, tot ampla.

Sint idem huic forniae, sint quoque parva tria.

Alba cutis, nivei dentes, albiue capilli.

Nigri oculi, cunnus, nigra supercilia;

Labra, genae, atue ungves rubri ; sit corpore longa

Et longi crines, sit quoque longa manus.

Sintque breves dentes, auris, pes; pectora lata,

Et clunes distent, ipsa supercilia.

Cunnus et os strictum stringunt ubi cingula stricta.

Sint coxae, et culus, vulvaqae turgidula.

Subtiles digiti, crines, et labra puellis,

Parvus sit nasus, parva mamilla, caput.

Cum nuUae aut rarae sint hae, formosa vocari

NuUa puella potest, rara puella potest.

To samo po polsku przeoone przez Olhrychta

Karmatiowskiego.

Trzydzieci szluk mie winna kada biaogowa,

Chceli by gadka jako córka Tyndarowa.

Biaych trzy, czarnych take, trzy te upatrowa,

Rum anych, dugich, krótkich, w t si ma najdowa.

Trzy miszych, cienkich, ciasnych po trzy, take wiele

Prze.stronych, inafych te trzy ma by w piknym ciele.

Biaa pe, zby j.ik nieg, ta farba warkoczy,
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Czarne brwi, grze jak murzyn a sokole oczy.

Wargi, pazur, rumiane, jak koral, jagoda;

Wos dugi, rka take, wspaniaa uroda. lo

Zb drobny, uszko, nóka, a przestrone

Piersi i pani stara, wic brwi niespojone.

Krok ciasny, usta równe, wcita w pas jak tka,

Nos mierny, gowa maa, niewielkie dranitka.

Zad i udy subtelne, cis jak najjdrniej szy, 15

Warga, palec, wos im jest cieszy, tym pikniejszy.

225. Gadki rozmaite K

1.

Mczyzna, nie mczyzna, cho po msku chodzi.

Syrena, nie syrena, cho j w gos przechodzi.

Syrena, bo na morzu i mieszka i piewa,

Nie syrena, bowiem si usk nie okrywa.

Nie anio, bo ma ciao; anio bo w czystoci 5

Wiek prowadzi i ycie prawie w niewinnoci.

Nie panna, bo ma ma i z panem lub braa.

Panna, bo mu paniestwo swe ofiarowaa.

Bogata, bo za pana sza wiata w^szytkiego.

Uboga, bo jamuny prosi u kadego 10

I wiele innych ywi, biorc w imi Boe.

Sama bierze, ale da nikomu nie moe.
Zgadnicie mi t gadk za zdrowie Franciszka,

Starosty na Sanoku, jeli znacie, Mniszka?

2. Pióro.

Gadaj mi, ktom jest, chceszli mian by za mdrego.

aden bezemnie mdry, chociam co maego.

* Rozwizanie dopisywa Trbecki na kocu, odwracajc na wspak

litery, zwyczajem i po innych rkopisach uywanym ; my przed numerem
wypisujemy. Pierwsza zagadka, czsta po rkopisach, jest pior Hieronima

Morsztyna, czy jednak i dalsze? Jest tego po rkopisach dosy, najadniejsze

pisaJ Andrzej Morsztyn, inne dedykowa Zbygniew Morsztyn pani Denho-

fowej i t. d.
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w ciele mieszkam a ciaa i krwie nie mam w sobie.

Matk sw przyodziewam i nosz na sobie.

6 Gdy mi z domu wycign i utn mi gow
I jzyk mi wywlok, dopiero mam mow,
Której gos acz jest tajny, mdrzy jednak znaj,

I tajemnice przez mi drugim podawaj,

Zwaszcza gdy si napij trunku zwyczajnego

10 I harcu w biaym polu dotrzymam susznego.

Wic i znak gdy kto ujrzy na miodowym domu

I tam pozna od kogo co naley komu.

Ale i ten co o mnie prawi z chci swojej,

Nie móg si obej bez usugi mojej.

3. Cie.

Su, cho mi nie pac, bo nie potrzebuj

Jada ani odzienia, gdy zimna nie czuj.

A su ju tak wiernie, do kogo przystan,

e od niego do samej mierci nie odstane.

5 Skoro soce na niebo, ju tak na to godz,

e cay dzie to za nim, czasem przed nim chodz.

Lubo wierzchem lub czasem szeci jedzie koni,

Ja te take tu przy nim, bo mi nikt nie zbroni.

Gow mam bez rozumu, a uszy bez suchu,

10 Zby i nos, cho nie jem, ani puszczam duchu.

Wszytko mam co ten, komu su, tylko oka

Nie mam, a przecie widz do ciemnego mroka.

Nawet latam jako ptak, lecz tylko po ziemi,

Ziemi miasto powietrza tukc skrzydy swymi.

" Strzelec mi nie ubije, ni w sido mi zima,

Cho mi acno dogoni, ale nie poima

Zejd ja i po wodzie, a nic nie zna tego,

Ale iem jest zdrowia barzo schorzaego.

Przeto te nie na nogach lecz tylko przy cienie

20 Stoj i podpieram si, to me przyrodzenie.

adnej si najostrzejszej nie obawiam broni,

Ja kadego, a mnie nikt biecy nie zgoni.
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Kademu ja przydrzeni, co on czyni i ja

To czyni, chocia kto je, chocia i wypija.

Pij i ja nie pijc, jem nie jedzc, ale «
Tylko si o to dzieci wic gniewaj mae.

wiato mi rodzi, ciemno gardzi m osob.

Obejrzy si a to ja tu stoj za tob.

4. ód dbowa.
Viva fui, vivos pavi, nunc mortua vivos

Ipsa fero, et vivos celeri superambulo gressu.

Po polsku wersya J. T.

Gdym bya ywa, karmiam te ywych,

Teraz nie yj dla ludzi zohwych,

A cho nie yj, ywych przecie nosz.

Nad nimi biegam, zgadni ktom jest, prosz.

5. Klucz.

Cnot wielkich dokazuj, chociem maej siy.

Domy otwieram; te za, co otwarte byy.

Znowu zawieram; paskie dostatki w mieszkaniu

Zachowujc, samem jest u niego w schowaniu.

6. acuch.
Samem jest mocno twardym elazem zwizany.

S tacy, których i ja wi na odmiany.

1 wielem ich uwolni z wizania mojego,

Siebie jednak rozwiza nie mog samego.

7. Rak.

Gadaj, co to za przysmak, co w ogniu aobn
Barw traci, a bierze szkaratu podobn ?

8. Mojeszowi.
Komu uszo poama przykazania Boe

A tak, e si sld aden grzech dowie nie moe?
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9. Jonasz.

Jeszczera zgoa nie umar, juzem pogrzebiony.

Ni z drzewa ni z kamienia grób moj urobiony.

I yj i rozum mam i cho wiera o sobie,

U ywegom jest w mocy i wo si w grobie.

10. Arka Noego.

Dic mihi quae fuerit uondam ditissima navis,

Unica quae vexil totius orbis opes?

Co za skrzyni tak wielk dawne miay lata,

e bogactwa wszytkiego wraz schowaa wiata?

11. Ewa.

Dic mihi, quae fuerit, matri quae filia nupsit,

Cuius erat mater mascula, nemo pater?

Która córka swej wasnej matce on bya,

Ojca nie miaa, cho si z mczyzny zrodzia?

12. ona Lotów a.

Zwyczaj niem urodzona, jako wszyscy wiecie.

Jednak przecie nie yj, cho jestem na wiecie.

13. Mol.

Pismem yj, a nie wiem, co jest i co znaczy.

Zrosem w ksigach, a nikt mej mdroci nie baczy.

I sawnym wierszopisom jam dobrze dokuczy;

Wskro je przebiegszy, nicem z nich si nie nauczy.

14. Dym.

Gorzkie mam zy a nazbyt, a przecie bez wieci;

adnej w sobie nie czuj przyczyny boleci.

Szodhym n'<d nipb<», lecz mi w tym powietrze szkodzi;

Kto lui spodzi, i sam si bezemnie nie rodzi.
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15. Mak.

Nog mam zbyt wysok, gJow nie mniej du,
Insze czonki s mae, ale do snu su.

16. Sowo nieborak.

Nic nie jest na tym wiecie lak utrapionego,

Jako ja, gdy mi bdziesz uwaa caego.

Ale kiedy uwaa bdziesz rodek z gow,
e nie masz nic lepszego, uznasz wasn mow.
Przypatrze si za nogom i rodkowi memu,

Ujrzysz, e odkowi zgodne s godnemu.

Same za nogi uwa, obac?;ysz m drog,

Ze chodzi jedno nawspak, inaczej nie mog.
Spytany o nieprawd, odpowiedaj gow
Moj, a o przyczyn, rodkiem i sw mow. i

17. Dzie i noc.

Ledwie podobno wierzy mi bdziecie,

e dwie s siostry takowe na wiecie:

Jedna si z drugiej naprzemiany rodzi.

Matki i siostry: niech to kto pogodzi.

18. Jaszczurka.

Jeli czyj, tedy te moj los najnieszczliwszy:

Nie mog si urodzi matki nie zabiwszy.

Zabiam matk, ale to i moje ciao

Cierpie bdzie, co dla mnie matczyne cierpiao.

19. Cornix et nix.

Res volat in silvis, nigro vestita colore.

Si caput abstuleris res erit alba nimis.

20. M u s c a t u m.

Si caput est, currit; ventrera coniunge, volabit;

Adde pedes comedes et sine ventre bibes.
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21. Dawidowemu synowi Araraonowi.

Komu si na chorob tak zanosio,

Mydl w zby, kijem w pp, co go trzeba byJo.

22. Pary.

Zgadniciesz mi t gadk: od pocztku soca
Gfow ma papieow, a ry za od koca.

23. Respons i gadka. D...

Zgadniciesz v/y t wzajem: od pocztku soca
Gow ma jak u dudka, a papiea z koca.

24. Adam i Eljasz.

Kto by, co umar, cho si nie zrodzi prawdziwie,

Kto za nie umar, cho si zrodzi niewtphwie?

25, Czerwonego dno morza.

Co to za ziemia, która od stworzenia swego

Nie zajrzaa tylko raz wiata sonecznego?

26. Szybo I et.

Kiedy i kdy sówko jedno t moc miao,

e jednym mier a drugim ywot rozdawao?

27. Dziao (Jac. Torellii Fanensis).

Yulcanus genuit, peperit natura. Minerva

Edocuil; nutrix ars fuit atue dies.

Vis mra de nihilo; tria dani mihi corpora pastum,

Sunt gnati: strages, ira, ruina, fragor.

Dic hospes quid sim? num terrae aut bellua ponti?

Aut neutrura, aut quo sim facta vel orta loco?

De eodem aliud. (Julii Gaesaris Scaligeri).

Tota gula est, porrecto pectore rostrum:

Multipedes pedibus monstra duobus agunt,
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Ferrea vox, ualem sibi uondain optavit Homerus,

Si tamen audisset, noUet habere sibi.

Ut ricino, nullus postreraae est exitus alvi,

Sed saturo, quod non suscipit ore vomit.

28. limak.

Nie czoban anim jele bystronogi,

Cho na mnie widzisz okazae rogi.

Nie wielbd, cho garb znaczny z sob nosz,

I ciar dwigam. Zgadni ktoni jest, prosz.

W miejscu nie mieszkam ani w jednym kraju,

Za pasz jed, jak Tatar w Nahaju,

Bieg mam tak rczy, e z ówiem w zawody

O zakad puszcza nie mógbym bez szkody.

Tak wyprawujc leniwe korbety,

Ledwo wic trafi do stou na wety. i

Bywam przed pany, bywam, przyjacielu,

Gdy na bankiecie, i w twoim gardzielu.

29. Bawó.
Jam wo, lecz gdy mi pierwszy raz widziano

imi moje snad si nie zgadzano.

1 susznie, bom jest przecie co dziwnego,

Nie rak, nie ryba, ani co wodnego.

Z rybami jednak, kiedy chc, przebywam;

Kiedy chc, z zwierzem w puszczach przemieszkiwam.

Chceszli mi wiedzie, nie amic swej gowy?
Przystp z upornym o mnie do rozmowy;

Rzeczeli, nie wo, sprzeczaj si; tak snadnie

JzyK twój nie chcc, jak mi zow, zgadnie. i

30. Daniel (zwierz).

Zgadniesz, wiem, bo masz rozsdek gboki
I pilnie czytasz pismo i proroki:

Nie Mojesz, chocia jak on nosz rogi,

A przecie prorok i mam cztery nogi.
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31. Jele.

ubom niewinny i nie Jomi prawa,

Jak na zoczyc na mi jest ustawa.

Lubo zawzici na mi nic nie czuj,

Tak chciwie na moj ywot nastpuj,

5 Jakobym króla zabi abo jak
Zbrodni popeni barzo ladajak.

Ja te, lubo si czuj w niewinnoci,

Uchodzi musz srogiej okrutnoci.

Wielkie orszaki ludzi na mi zwodz,
10 cieki me murem zdradliwym obwodz.

Potyra ciekawych szpiegów rozpuszczaj,

Co o mnie wszdzie gono zna dawaj.

Tak obtoczony zewszd fortelami,

Samymi zdrajcom skadam si nogami.

15 Ale im chciwiej uwodz sw dusz,

Tym prdzej wpada na zasadzk musz.

Tam usidlony kiedy padam trupem,

Slawain si moim zdrajcom wdzicznym upem.

Jednym si zaraz krwie mojej dostav;a,

20 A drugim ciao w obowi zostawa.

I tak ze mnie uciech wic maj,

Ze o tym z chci cay dzie gadaj.

Jeli z opisu ywota mojego

Nie zgadniesz, ide do lenia jakiego

85 Podczas obiadu, spytaj si co czyni;

Co odpowiedz, imi me uczyni.

32. Tchórz.

Tak mi ju ludzie na jzyki wzili,

e i nadziej sawy mi odjli.

Cho mi nie straszna i najwiksza kura,

W mstwie nie kady wyrówna mi ciura,

5 Przecim ja bazen i niemasz lekarstwa,

Na tak zawzite zych ludzi szczekarstwa.
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Nawet kiedy kto popuci sabemu

Zanikowi, twierdz, e to jest po memu.

33. Zaj c.

Darmo wy tchórze o boja sdzicie,

Bora ja wikszy tchórz, a wy w tym bdzicie.

Wszytkiego mi strach, wszytkiego si boj,

Byem ja uciek, o saw nie stoj.

Jeli mnie nie znasz, spytaj si polnego,

Co z bydem czyni, kiedy w szkodzie jego.

34. Królik.

ubom nie zajc, ani tchórz smrodliwy,

Jak oni oba, takem bojaHwy.

Rod moj wysoki od monarchów idzie,

Ctio mi to widzisz w takowej ohydzie.

By nie li ludzie, bodaj ich zabito,

Co mi dwie w tyle litery przyszyto,

Bybym monarch jako drudzy nimi.

Co podpisuj literami mymi.

Teraz, e mi tak ogon przyprawiono,

Szczyrego bazna ze mnie urobiono.

35. o.
Nie koniem pewnie ani osie gnuny,

Ani mu ludziom pod juki posuszny.

To mi wdy cieszy, co o mnie pisa kto.

e chociem krotki, przecie ujd za co.

Ba i po mierci mej mam t ozdob,

e lecz trudn doktorom chorob.

Czego jeli ty nie barzo wiadomy,

Wywró Sol, bdziesz, ktom ja jest, wiadomy.

36. Sobol.

ubom przyjecha od pónocnej strony,

Pe mam jak murzyn poudniem spalony.

Wirydars. I. i
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Tytu swój zaraz powiem, lubo spaczny,

Niedugo bawic, czytelniku baczny.

Jeli nie dosy, ogldaj si w koo,

Obacz mi z tyu, zajrzy mi i w czoo.

Jedno zdaleka powiem ci w ostatku,

Waruj urazie, bo mara boi w po.^ladku.

Gadaje chceszli, bo si uzna nie dam,

o Albo ten sposób desperacki podam:

Uciwszy sobie co naksztat ogona

Mnj przypraw, bdzie gadka wyoona.

37. Popielice.

Chcesz wiedzie imi rodzaju naszego,

Zajrzy w oblicze kapana ruskiego.

Tamci wiadome bd tajemnice,

Bo nas tak zowi jako jego lice.

38. Gronostaj.

Z najgadsz dam ze pci najpikniejsz,

O cudno w poswar nie sromam si wchodzi.

Wiera, e ni wszytkie mam ja pozorniejsz,

Ktorm zwyk króle i monarchy zdobi.

Przy ou cile pieszcz si z paniami,

Zwaszcza z poranku, ale i z wieczora.

Tak e koszula tylko midzy nami.

Ale ten sekret chceszli zgadn która,

Pewnikiem mego porad si ogona.

I" Mam tam w nim srok, wygada si ona.

Nie rozumieszli. ide do winnice,

Tam mnie obaczysz wiksz poowic.

39. Kun i ca.

U drzwi kocielnych ubom nie dewotka

Mieszkam; zamykam nie drzwi, bom nie kódka;

Nabonara. ale moje naboestwo,
Gdy go u waysz, szczyre jest bazestwo.

225
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Co drudzy za gwaJt wielki wic miewaj

To mnie za cnot ksia przyznawaj,

Która do nieba ludziom drog ciele,

Kiedy za szyj trzymam przy kociele.

40. aska paska.

Nie pisz jak widzisz: cho nie mam nic sama

Mam co da, bo mam dostatniego pana.

Wprawdzie mi w wzrocie skrzywdzia natura,

Alem jest monych krolow godna córa.

I to rzecz pewna, e u ojca mego

Nad moje imi niemasz nic droszego.

Komu mi lepa matka ma daruje.

Niech sobie z.ote góry obiecuje.

Jedno ostronie, bo za mn w te tropy

Niechtna suga liczy moje stopy. i

Gachów mam peno, cho nie mam gadkoci.

I dze wzniecam; równam w tym mioci.

Pieszczonam barzo, lecz nie w obieraniu,

Bo kto szczliwszy, tego mam w kochaniu.

A kogo poar niewidomy pali, i

Wtenczas swe szczcie i nadziej chwali,

Kiedy w nagrod statku po wytrwanej,

Znajdzie mi w oczach swej panny kochanej.

I gdybym bya co stateczniejszego.

Ledwieby w niebie nale co sodszego. >

Ale si szczyrze przyznam, moj galancie,

Ze czasem rada jed na tarancie.

226. Pie. I to dobre i owo nieze.

Raz gdy nocne zorze w cichej wodzie gasy;

A pasterki owce pod gajem pasy,

Sysz gos walczcych, co osiedli gor:

Ja Phillid wol, a ja za Glor.

Phillis jest nadobna, Clorys pewnie niemniej.

Ta piknie poglda, a ta foremniej.

6»
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Ta mae ma rczki, a ta mniejsze nogi,

Ta za ludzie chwyta, a ta za bogi.

W tej przedziwna pikno, a w tej dziwne cnoty.

o Tej usta jak koral; tej warkocz zoty.

U tej jasne oczki, a u tej za ciemne,

Tamtej s miosne, a tej przyjemne.

Phillis jest pieszczona, a Clorys okrutna,

Ta mia, wesoa, a ta cho smutna.

6 Phillis pikniej stpa, Clorys lepiej skacze.

Tamta wdziczna w miechu, la cho i pacze.

Phillis oczy wabi, Ciorys sercem rzdzi.

Owa mio apa, a ta j sdzi.

Phillis serca mikczy, Clorys im pomaga,

» Tamla afekt sodzi, a ta wymaga.

Phillis niema wady, a Clorys przygany.

Ta nie zna niestatku, a ta odmiany.

Phillis w sercu dzika, ale Clorys wierna,

Tamta jest powabna, ta miosierna.

!.=. Phillis dziwnie dobra, a Clorys askawa,

Ta kocha gdy pocznie, ta nieustawa.

Dla tej cierpie mio, a dla tej omdlewa,

Ta si kocha kae, a ta spodziewa.

Dla tej serce taje, a dla tej usycha,

i. Do lej wicej pacze, a do tej wzdycha.

Owa mylom sida, ta ponty daje,

Ta dobroci wika, ta cho i aje.

Phillis jak niebo, Clorys jako zorza,

U tej serce gwiazdy, dla tej zy morza.

3.S U tej myli wiatry, u tej proby fale.

U tej serce w toni, a u tej wcale.

Phillis zawsze liczna, a Clorys bez koca,

U tej brwi jak tcze, tej oczy soca.
Ta ma serca w rku, a ta mio w mocy,

40 Ta zmysy krpuje, a ta je troczy i.

' Dopisano: »abo tak, Tamta dniom panuje, ta dniom i nocy<, a do
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Phillis nad boginie, Clorys jak bogini,

T chwali trzeba, tej nikt nie obwini.

Ta jako kwiat wdziczna, i ta stoi za to,

Ta mila jak wiosna, a ta jak lato.

Phillis jak róa, Clorys jak lilia, *6

Tej pikno nie ginie, a tej nie mija.

Phillis jest Dyan, a Clorys Pallad,

Owa szczyrze kocha, i ta nie zdrad.

Tej usta jak kanar, tej jak lipiec gba.

Clorys godna raju, a Phillis nieba. 50

227. Bankiet wymylny.

Byy wilcze pasztety i kiebasy lisie,

Para ab szpilk<nvanych na gbokiej misie.

Zwierciado do rosou, z chrzanem barskie jnydo,

I do ostrego pieprzu wyrwanty i szydo.

Obuch kwano, sieradzka wkowka z fordymentera.

Stary pohak z oliw, buzdygan z cymentem.

Szczenica siekanina, koci do saaty,

I starego koucha opiekane aty.

Szodry z udow komorzych i wtróbki musze.

da szerszenie w gorzkiej zaprawiane jusze. ii>

Salamandra pieczona, óta krakacica^,

Smolan ski, z wapnem smaona ywica.

Kuropatwa pod wieche, wroni nos z powidem,

Sroczy ogon z bocianim przypiekany skrzydem.

Psi bigos z kaparami na zimno robiony, if>

Skok zajczy z cebul w^ oleju smaony.

Babi zb do zatoki, wdzone brodawki.

Wszywy kotun z gnidami tylko dla zabawki.

Z modych ab galareta, chrzszcze do podlewy,

Z octem, z pieprzem, z cebul krane cholewy. 80

nastpnych wierszów: >abo tak, Phillis jak bogini, Chloris nad boginie,

Dla tej wiat umiera, z t yw, kto ginie«.

* Krakacica, polip; ponta, paa, bródka; zatoka, wteciwie za-

uka. jucha.
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Niedopyrze duszone i sowie frykasy,

Krecie sado spuszczone piknie do okrasy.

Broda wielka na misie kasz popluskana,

Przy niej ponta niemiecka jajem pomazana.

5 Polym wsy tabak brzydko usmarkane

I strupami z parszywej gowy posypane.

Wilcze zby na wety, jastrzbie pazury,

I gobiego mleka tureckie farfury.

winie maso, syr z wieprza, cielce smiotanki

o Iz jesionowej skory przypiekane grzanki,

Pluskwami potrznione powido woowe,

To zajcze morele, figi wielbdowe,

Z modych olszyn jagody, z ciernia cierpkie liwy.

Z starych soni daktyle, wszytko djabe dziwy.

228. Ad conspectum urbis Yenetae.

Yiderat Hadriacis Yenetam Neptunus in undis

Stare urbem et toto ponere iura mari.

Nunc mihi Tarpeias qvantum vis Juppiter arces

Obice et illa tui moenia Martis, ait.

s Si pelago Tyberim praefers? Urbem aspice utramue:

Illam homines dices, hanc posuisse deos.

Fo polsku przeoy J. 7. T.

Widzia Weneckie Neptun w Adriej stojce

Miasto a prawa morzu caemu dajce.

I rzecze, niech mi Jowisz i tarpejskie grody

I swego Marsa murów nie stawia na przody.
' Cho Tyhr chce muó nad morze ^, lecz o miastach powie,

Tam to ludzie, a to za stawiali bogowie.

229. In eandem urbem Samuelis Przypkowii.

Iliaci cineres manibus fabricata deorum

Moenia nunc phrigio moesta favilla solo,

' DoHmpo: Sanni/.ariiis, qui pro hoc enigrammato ^00 aiireos acce-

pit ; w l/iimaczeniu, w. 5 dopisano : abo tiik : Jeli lybr ma nad morze.
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Desinite iniustis coelum pulsare uaerelis,

Est tanti argolica procub[u]isse manu,

Dum fugitiva iterum magnum gens temperet orbem.

Pergamaue invita stent recidiva dea.

Si non Roma satis, vester cui sanxit Apollo

Moenia, bis senis condita vulturibus,

Respicite Hadriacis extantia culmina in undis,

Neptuno fiierat dignior iste labor. J

Dardanium nomen terris fatale regendis

Si fuit et Phrigiis imperium exulibus,

Ecce in Romuleae succedit fata senectae

Gens Antenoreo nobilis exilio.

Po polsku przeoy J. T. T.

Iliackie popioy, mury zbudowane

Rk bogów, perzyn smutn przysypane,

Przestacie wini skarg mniej potrzebn nieba.

Tak upa od argolskiej rki byo trzeba,

By zbiegy naród rzdzi na potyni wiat cay,

I nad wol boginiej Pergamy powstay.

Jeli nie do na rzymskich murach zaoonych,

Od Feba dwojgiem szeciu spów wywroonych,

Patrzcie na Adryackiej wodzie, jak paace

Pyszne stoj, godniejsze Neptunowej prace. <

Jeli nieba Dardanom przejrzay rzd wiata,

I wygnacom frygijskim pastwo winny lata,

Oto wstpuje w rzymski wyrok nachylony.

Naród Antenorowym wygnastwem wsawiony.

230. Eiusdem in conspectum Alpium.

Culmina quae modicus coelo disterminat aether,

Culmina vcinis proxima sderibus,

Suffectura oneri magnus quod sustinet Atlas,

Terre novos fessus qui neuit indigetes,

Dicite cur gelidis geritis capita alba pruinis,

Imauo supremus sidera tangat apex?
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Fallor? an hinc sese melius ut cerneret ipsam,

Terra parens, canum sustulit alta caput?

Wierszoc na Alpes aciskich, wersya polska autore J. T. T.

Wierzchy, troch powietrza z niebem si dzielce,

Wierzchy wyniose, blizkich gwiazd sigajce,

Wybycie wystarczyy temu ciarowi,

Którym nowi mieszkacy cicy Atlasowi.

5 Przecz to gowy zronione biaym szronem macie

A swym karkiem wysokim niszych gwiazd tykacie?

Myl si? czy chcc lepiej widzie, jak jest rosa.

Matka ziemia, sw siw gow tak podniosa?

231. Eiusdem in glaciem.

Quid liuidum strinxit laticem. qua (Gorgone visa,

yitreum marmor rigiduistis aquae?

Wersya polska J. T. T.

Co zdrój jasny tak cio^? Której wzrok Gorgony

Sprawi, e w sklany marmur potok obrócony?

232. EpitaphiuTTi quod idem coniugi suae scripsit.

Faeniinei .^^eiMmen iacet hic et gloria sexus.

Condita quae recubat Nympha sub hoc tumulo.

Corporis atque animi decus, veneranda venustas.

Forma pud()rque, simul contumulata iacent.

Wersya polska.

Ozdoba swej pci, pani przyjemnego wdziku,

Nie usza nieuytej mierci srogich rku.

Z ni oraz cnota i wstyd, który przy ozdobie

Wspaniaej twarzy wieci, w jednym ley grobie.

' Dopijano: abo tak Co ciekuci/ zdnij cio? etc.
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233. Eiusdem.

Accipit has lacrimas et flebile carmina donum

Ouaeue maritalis munera praestat amor.

Sed neue in hoc tumulo nec tristibus occubat umbris

Sancta aniraa gremio credita Christe tuo.

Non capit hos manes locus hic, nec debita coelo

Clauditur obscuro nobilis umbra situ.

Wersya polska.

Ogie nieugaszonej po mierci mioci,

Czuj maonki twojej, mu, zimne koci.

I zy i twej przyjani upominki wzite,

Paace, gdzie teraz jest, przenikny wite.

Ona gdzie za ywota bya jej nadzieja,

Odpoczywa na onie swego dobrodzieja.

Nie pacz jej; nie umara, ani jej ostrymi

mier sroga nie zala pazurami swymi.

W cieni podego grobu zmieci si nie moe,
Komu niebo przestrone otworzy, o Boe!

234. Afekt yczliwy na dzie doroczni w. Anny,

pewnej osobie ofiarowany.

Ju szcznie zoty Phoebus dawno paajce
Efektem wota koczy a serce tsknice

Ju dzie dzisiejszy cieszy, e afektu mego

Mog owiadczy szczyro tobie yczliwego,

Ozdobna w swej urodzie nimfo Krakusowa,

Szlachetnie urodzona Anno Camarowa.

Ciebie cnot, urod, ciebie i innymi

Przymiotami natura zdobi panieskimi.

A nadto lubo drogi dyament przy zocie,

Nie tak janieje jak twa ludzko przy ochocie.

Nie tak pieszczone róe oko zniewalaj,

Ani wdziczne lilie taki przymiot maj.
Aby swobodne serca wabiy luboci.

Na twoje za gdy wzgld mam urod z ludzkoci.
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15 Natychmiast mówi musz: Nic pozorniejszego,

Ani natura miaa nic ozdobniej szego,

Ciekawe oko ludzkie nigdy nie widziao.

A za tego statecznie zawsze nie doznao

Moje serce, które ju tak si zniewolio,

so Aby twoim na wieki niewolnikiem byo.

Rad w tyra i sam zostan: i trybut wdzicznoci

Oto pierwszy wypacam, przy uroczystoci

Wielkiej patronki twojej: yj w szczciu u wiata,

Niech ci zota fortuna zfote wije lata.

-' Atalanta ju widz placu ustpuje,

Hippomenes niech o ci szczliwie certuje.

235. Do Jagi. (Morstyna podskarbiego w. k.).

Nie przeto. Jago, jestem ci poddany,

Ze urodzeniem moesz zrówna z pany.

Nie przeto, e twarz tak day nieba,

Ze si jej podda koniecznie potrzeba.
•'' Nie przeto, e masz mimo insze panny

Wzrost udatniejszy i ksztat twój sudanny i.

Nie przeto, e gdy rozpucisz wesoy

Gos twój niebieski, zawstydzasz anioy.

Nie przeto, e i niegi i soniowe
'" Koci sztychuj zhy twe perowe.

Nie przeto, e ci gdy go spucisz z czoa.

Wos a do kostek okrywa do koa.

Nie przeto, e w ci tak si wpiy cnoty,

e indziej mieszka nie maja ochoty.

"• Nie przeto, e kto tej doli doenie,

Wielk podpor wziwszy z tob w wienic.

Nie przeto, mówi, mam ci wol suy,
Póki mier oka nie kae zamruy.
Ale e wszytko oraz jest u Jagi:

'"^ Dora, twarz, ksztat, gos, zb, wos, cnota, posagi.

' Kszta/tny, hoiy.



236— 2il WIERSZE ZBIKKANE! UliUYNY 91

236- Luna et virgo.

Luna. Pallida pluit, rubicunda flat, alba serenat.

Virgo. Pallida cupit, rubicunda dat, alba recusat.

237. Nux et virgo.

Dum nux rubescit, et virgo crine pubescit,

Tum nux vult frangi. et virgo stipite tangi.

238. art na jednego skpego, który tytuowane wina
kaza gociom nosi.

Ne revertaris, si fers mihi Quid glorians.

Si fers TJtcufque, daemon vos tollat utruraue.

Di tibi dent flere, si fers, Nostri miserere.

Ibis ad astra poli, si fers, Me tangere noli,

239. askiego Polaka, posa króla Stephana, art na wino

w Weneciej, gdy publice by traktowany nie barzo przednim
winem.

In cratere meo Thetys est coniuncta Lyaeo.

Est dea iuncta deo, sed dea maior eo.

240. art doktorski na kapuna

Huius caponis alae sunt valde malae,

Brachia et pectus habent suos defectus,

Eiusdemue crura sunt valde praedura,

Caput et pedes, haec ergo edes.

241. Recepta na blad niemoc.

Kiedy na blad niemoc chorowaa,

U wieszczek rady dziewczyna szukaa.

Z których jej jedna tak odpowiedziaa:

Kocem tych liter wyraono stoi,

Anno, recepta tej choroby twojej.
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242. M i ona jedno.

M i ona jedno ciao, a przecie nie czuje,

M, kiedy mu kio inszy on kutneruje^.

243. Apoftegma.

Jedna panienka chora z wiewiórk igraa,

Która jej pod pierzynk coraz uciekaa.

Zazdroci jej modzieniec, który w nawiedziny

Przy.szed, aujc chorej, tak piknej dziewczyny.

» I rzek, gdybym ja tam by, gdzie tak rozkoszuje

Ten wiewior, po pieszczonych czoneczkach asuje.

Panna na to odpowie: eby tam kapao

Na ci, skdby mia wczasu pono barzo mao.

Modzian wtyra powie: A wszak tam dobrze sklepiono

» I okrytym okapem dobrze opatrzono.

Panna rephk daje, e w takim okapie

By najlepiej sklepiony, na kpa zaicsze kapie.

O durny Korydonie, quae te dementia

Capit, e ci w regestr kpów wpisaa ucya.

Alio modo (J. T.).

Jeden panicz udatny, rodu niepodego,

Udawa si do panny z dworu królewskiego,

Która, e mu nie caym przyjacielem bya,

Chcc jego te dowiadczy, chorob zmylia.
•^ Ten nawiedza jak chor, ona te styskuje,

Jak w prawdziwej niemocy. Wtym ow upatruje,

Ze wiewiórka raz na wierzch pierzyny wybiega,

Drugi raz pod pierzyn znowu nazad wbiega.

Westchnie mówic: Jakbym si mia za szczhweco.
o Kiedybym przybra posta móg zwierztka tego.

Jakobym odprawowa czste przenosiny,

Raz na wierzch, a drugi raz na spod tej pierzyny.

KotiDiaci, na8lr<^pia sukno.
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A snadby tam kapa.fo na was, panna powie.

Ovv, mniemam, e tani dobrze sklepiono, odpowie.

Panna z tej odpowiedzi wziwszy pochop, rzecze, '

I w najlepszym wiedz sklepie na kpa zawsze ciecze.

Musiai odej ze wstydem jako wilk zmoczony,

Bdc od sztucznej dziewki we kpa postrzyony.

244. Jak gal, tak bij.

Na blizk si przejadk raz byo zjechao ^

Kawalerów i panien udatnych niemao.

Wtym gdy jeden wyka sprawnym toczy koniem.

Skrzypnie pod nim kulbaka, a panna chcc po nim

Dworskim artem pojecha, rzecze, snad tu maj
Szczurcy gniazdo, bowiem si jako odzywaj?

A ten: Szczurkom by w siedie, rzecz nieprzyzwoita,

Raczej na wasz kiep, panno, moja kusia zgrzyta.

245. In simili odpowied.

Suay jadc drog ujrzy przy jezierze,

e dziewka podkasana chusty sobie pierze.

Wic, e wzruszone fale o ni si wstrcaly,

Mocno jej biae udy byy zczerwieniay.

(Koniec skrelony; jest podobny w >Figlikach« Rejowych).

246. Nieobiecany ksek.

(Pocztek wykrelony).

Co byo czyni po tej daremnej robocie?

Musia miy pan Hanus zosta przy ochocie.

Jakohy mu psi obiad zjedli, tak si sierdzi,

Cignc skórnie do pasa, ledwo ju nie pie—
Barzo brat miy czasu przestrzega swojego.

Dlatego nie utrzyma szczcia gotowego,

' Dopisano : wybrao.
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Które kiedy przeciwnym komu zezem padnie,

Nieobiecany ksek i z gby wypadnie.

247. De clerico et rustico.

Rusticus amabilem obsecrabat virginem,

Ut sua dona accipert eumue diligeret

Oculle, oculte.

Audiens haec clericus, qui venieba citius

Virginis ad ostium et pulsabat clanculum

Oculte, oculte.

5 Yirgo iacens in lectulo, respondebat clerico:

Si quis est ant ianuam detrahat corrigiam

Oculte, oculte.

Audiens haec rusticus, qui veniebat tardius

Yirginis ad ostium et pulsabat clanculum

Oculte, oculte.

Yirgo iacens in lectulo, respondebat rustico:

•• Si quis est ant ianuam quaerat sibi aliam

Oculte, oculte.

Eheu, eheu perdidi, omnia quae habui

Aurum ai-gentum sericum, virgo amat clericura

Oculte, oculte.

248. Na kobz.

Graj ty przecie, kobzo ma, cho ci wszyscy gani;

acno temu o lepsz, kto ma grzeczn pani.

Ta kobza melodyjna, chocia troch gucha,

Ale skoro przyoysz swój

5 Szust, szmer, szelest wydaje, tysic stron wraz graj,

Zgadni. któr to kobz mym wierszem mianuj.

249. Do pewnej osoby.

Trudno przeczy potrzebie, ani rozum radzi,

Gdzie w zad cofn nie mona, cug puci nie wadzi.
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Nieyczliwa fortuno, lub ci si tak zdaJo,

To co mi gwaJtem bierzesz, wró przynajmiej cao.

250. Item do pewnej osoby.

niegiem igrasz, i sama nieg, pierwej ni minie

liczno twoja, prosz niech przykro wszytka zginie.

251 O Kupidynie

Tobo miasto uku do ramion przypiwszy

Kupido, a styk w rk za pochodni wziwszy,

Zaprzg woy i orze; zorawszy jak trzeba,

Posia, a w tym zuchwalec pojrzawszy do nieba,

Rzecze: Jowiszu radz, sprzyjaj oraczowi,

By nie przyszo z Europ bobrowa woowi.

252. Elogium na mier pana Myszkowskiego, zoone przez

pana orawiriskiego, kasztelana beskiego

Jeli ony maonek abo pozostay

Susznie pacze rodziców potomek ich may.

Jeli suszny jest lament rodzonego brata,

Kiedy mu mia siostra zejdzie z tego wiata.

Susznie dzi P...y kwoli naenia niech piewa,

Cokolwiek niebo swoim okrgiem przykrywa.

Sia tu ona mów, sióstr rodzonych sia

I niezmiern kpów braciej liczb zostawia.

A jej cnego potomstwa aden nie wyliczy,

K

Panny, co na dwuwierzchnym Parnasie mieszkacie,

Tusz, e si jej i wy trudno zaprze macie.

A ty midzy inszymi Erato wspaniaa.

Która jej ywej kwoli wesoo piewaa,

Wemi krzykliwe gli, a tonem aobnym n

mier jej opacz i rymem czasowi podobnym^.

Niechaj razem pónocne i poudnie kraje

* Dopisano: sposobnym.
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I gdzie jasne zapada soce i gdzie wstaje,

Wiedz nieszczcie swoje, a osierocony

u wiat niechaj swój usyszy al nieutulony.

Ona wszech rzeczy matka, studnica ywota,

One kademu na wiat niepochybne wrota,

Utrapionych pociecha, rzeczypospolitych

Podpora, ywe rzodo rozkoszy obfitych,

5 P... mówi O Parki zoliwe!

O jdze, na upadek ludzki barzo chciwe!

Mao na tym, e wiekiem same szafujecie.

e ze i dobre ludziom szczcie rozdajecie,

e wiat z czasem zniszczycie, jeszcze na tym mao,

o To wszytko oraz zgubi lepiej si wam zdao.

P . . . wszytkorodna. o kochanko wiata,

Take i tobie byy zamierzone lata.

1 ty co wszytko widzisz, umrzecie musiaa;

Co wszylkim ywot da wasz, sama go stradaa,

1.-. Jako od starych matek w przybytek osobny

Huczc z ula wylata za.stp miodorodny.

Jaki huk zwyky czyni szumne morskie way,

Kiedy z pónocy wiatry szalone powstay,

Taki jest dzi na wiecie dla twego skonania.

H' Lamentów peno wszdy, peno narzekania.

Pacze ci hardy Hiszpan i Woch na zysk chciwy,

1 z biunierc Anglikiem Francuz niecierpliwy,

Czech bitny i z nim wszytek rod niemiecki dawny,

Wicej kuflem ni rzymsk monarchi sawny.

•5 Pa^.ze przemylny Rusin i Polak swobodny,

Butny Litwin i z nikim Moskwicin niezgodny.

Pacze Turczyn i ci co za pana go znaj,

1 Wgrzy co w swym cnoty jzyku nie maj.

To obój a Indya z swymi Aetiopy;

M» To czyni, co przeciwne nam stawiaj stopy.

Nawet i ci co si wiat susznie nimi brzydzi,

Ni obiecanej ziemi barziej pacz ydzi.

Cl za co za ywota mao o ci trwali.

252
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A raczej si ssiada twoj zabawiali,

miech sobie z tego czyni, a zo nieuyta 66

Cudz szkod za w.asny poytek poczyta.

Lecz jeli kiedy wróy poetowie maj,

Jeli ducha wieszczego poche rymy daj,

Zazdro si sama porze. a twe wdziczne plemi

Tak gsto nieobesz v/ krg osidzie ziemi, co

Jako gsto po niebie gwiazd wida w pogody,

I jako sia piasku morskie kryj wody.

A ona podniozszy si od zawisnych oczu.

Na niebie wieci bdzie przy zotym warkoczu

Tak, e ci, co na gwiazdach znaj si na wiecie, es

Wszyscy si zadziwuj tak licznej komecie.

253. Drugi nagrobek krótszy.

Sia niewczasow, trwóg sia wytrwawszy,

I niezliczonych stosów wytrzymawszy,

W tym naostatek P lega grobie,

Marmur z napisem L. P. tym majc na sobie, 6

Aby wic kady, co tdy pobiey,

Do razu zgadn, e tu P— ley.

254. Leszczyski do Reja.

Rej, co si wnukiem pisoryma liczy,

Wiedzc w tym domu o foremnej p—

,

Chce i na frymark i w pludrach przynosi

J . . . a te trefne, a o p prosi.

255. Co obiera najlepiej.

Srogi to zapa, przy urodzie kopa,

W popió obróci kamiennego chopa.

Ty do maestwa jeU masz ochot,

Brakuj tym wszytkim, a obieraj cnot.

256. Vicinumque pecus grandius uber habet.

Smaczne kradzione a cudze, nie swoje,

W swoim smak jeden, a w ssiedzkim dwoje.

Wirydarz. I. 7
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Pan da obiesi chopa o dwie rybie,

Wemie i sukni, kiedy w grochu zdybie.

Ty, e cudzego rusza pocia miele,

Nie rozgrzesz ci ladajak w kociele.

Kto chce uj kary, nie by za to city,

Pomni, non hcet, co rzek Iwan wity.

257. Na baboenia.

W wielkim dla ciebie dzisia chodz alu,

e jajca zaprzeda kwoli szpitalu

I dasz jej misa, kiedy si przepoci,

A baba tobie yowate koci.

258. Bieda panieska.

Wielk ta mk cierpi, a nader aosn.
Która miosne serce ma, ale twarz spron.

Wiksz ta i równa si potpieniu wierz,

Gdy gadkiej i dorosej za m nikt nie bierze.

259. Stró na stróa.

Nie wierzy onie, a nie mia te komu.

Sudze rozkaza, by pilnowa domu.

A ta sposobem tym stróa uya:
Daa mu wprzód i galanta wpucia.

Pikna Helena

ona Wstydliwa Lukrecya

ma Bogobojna jako Sara

by Roztropna Penelope

Bogata Kleopatra

260. O czym wiersz aciski.

Quam ducturus es, habeat P. quinque puella,

Sit pia, sit prudens, pulchra, pudica, potens.

261. Natura biaej pci niezrozumiana.

Najsroszego zwierzcia zrozumiesz natur,

Biaej gowie czart w serce, drugi wlaz za skór.
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262. Panna bez wstydu.

I natur tw pikn i wspaniae zmysy,

Popsoway, ma Panno, tych strojów wymysy.

Raczej strojów poprzesta, choby naga bya,

Moja ludzko wdyby ci i z ciaem okrya.

Nic po stroju bez cnoty. Panna bryowana

Bez cnoty, kamienica som przyodziana.

263. Dzisiejsze ony.

U poganow za me ony umieray,

A dziby i na grobie jego tacoway.

Nie tylko eby która za zdrowie da miaa,

Leczby mu je i trzykro sama wzi wolaa.

Ledwie z jednego dusza, na kobiercu drugi,

Dzi wesele, jutro akt ostatniej posugi.

264. Microcosmus.

May wiat czowiek ywy; tam niebo, gdzie gowa;

Zmysy, planety; rozum, soce, przytym sowa.

Bdzi wiat, na nim czowiek: niebo si obraca,

mier od wschodu na zachód dzie noc potacza.

Gdyby odmienna Luna niewiast nam nie daa,

wiatby nie sta na nogach, coby gowa miaa?

265. Na tabak wiersz od Polaka Polakom tylko ofiarowany.

Tam gdzie w swoim udziale Acherontskie brody

Trzyma Pluton, gdzie pyn niepamitne wody,

W lewo z bramy piekielnej jest pole przestrone.

Równin nad Stygijskim brzegiem rozcignione.

W rodku za tego pola jest drzewo niemae,

I wzrostem i szyrokim liciem okazae.

To drzewo wszytkie drzewa na wiecie celuje

I podnoci \ i przeto, e soca pilnuje.

* Dopisano: bujnoci. Wiersz ten, pior Trbeckiego (czego cyfra

dodana dowodzi), naladuje podobny wiersz Szlichtynga (por. n. nr. 351)

i A. Morstina.

7«
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Bo skoro sionce na wiat promie swój wywodzi,

' Ono w tene trop list swój znamienity rodzi.

A skoro sionce w wielki ocean zapada,

Tedy i z niego licie natychmiast opada.

To licie czas niemay gnio pogardzone.

Póki mieszkacom wiata nie byo znajome.

. Ale gdy wedug zdania Pitagorowego

Po stu lat dusze wyszy z lochu podziemnego

I w naznaczone sobie wróciy si ciaa,

Dopiero o tym drzewie wie si rozleciaa

Taka po wszytkim wiecie, e chcc Pluton srogi,

,
Aby czysto piekielne zostaway progi,

Zleci to Eumenidom, eby wyganiay

Co wieczór z bramy dusze, by .si wyczyciay;

Pod tym drzewem usiadszy owe ndzne kupy

Jego liciem zas...e ucieraj d..Y.

5
Wic, e te szockie dusze wespó lam cierpiay.

Po wyszciu sta lat, kiedy na wiat si wracay,

Chcc aby si czym wiatu z pieka przysuyy.

Srog moc tego licia w rury nakrciy

I przezway tabak, a dla lepszej chway,

j Którym liciem swe zadki dusze ucieray,

Dali imi farynskiej; które za nietknione,

Te na prost tabak od nich s skrcone.

I odtd ten swój towar brzydki, ladajaki,

Szoci zwykli przedawa za przednie przysmaki.

Jeszcze gdy jej nad zamiar w swoich budach maj,

eby si zdaa wie, zawsze na ni szc—
I tak to sawne ziele z go . . . ra pomieszane,

Musi by jeszcze nadto szc.y odwilane.

Dlatego eby cale nic nie brakowao,

o Goby do zupenego smrodu naleao.

O brzydcy mierdziuchowie, którzy takie smrody

Zbywacie ludziom, godni mierdzcej nL^g^ody,

eby was pod wychodki za nogi wieszano,

A jak wy nu tabak, tak te na was sz—

o
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I jak wasza tabaka ludziom czerni zby, 40

e jak psu z kaamarza, drugim mierdzi z gby,

Mym zdaniem susznie by wam za to wyrzdzono.

Kiedyby z paszczek waszych wychod uczyniono.

Do Szotom tej aciny, a ciebie, Polaku,

Tak co si domem bawisz, jak ciebie dworaku, 50

I ciebie cny rycerzu, obroco ojczyzny,

Prosz, nie zaywajcie tak spronej trucizny.

Niech jej insze narody jak chc zaywaj,
Ja im tego nie zajrz, gdy smród wypijaj.

Ale ciebie auj Polaku wspaniay, 55

e tak o mie zdrowie barzo jest niedbay.

Zabawiajc si zawsze przemierz tabak,

Smrodliw i szkodliw, by trucizn jak.

Aby wiedzia, i zielska uywanie tego

Nie szpeci tak dalece narodu adnego, eo

Jako naszych Polaków, którzy e nie maj
Ni w czym miary, i w tym te onej nie trzymaj.

Gdy poczn pi, wypij pipek i trzydzieci,

Kady na si, a drugi równo i czterdzieci.

Zkd dzisa, ba i zby tak zafarbowane 65

Maj, jakoby byy smo szmelcowane.

Od tej za do proszkowej, jak z rogu krzywego

Wsypie na rk na ksztat kolosu jakiego

Gromad, a w nos cignie, nie raz, nie dwa razy,

Ale na dzie mog rzec, e i pod sto razy. 70

Zkd jak na wsach sadza^ tak z nosa likwory

Pyn, tak jak przez rowy pynie gnój z obory.

A dlaczego j pije? nie dla inszej sprawy.

Dla zbycia zych humorów, abo dla zabawy.

Po djable taki humor, co nos zastanowi 75

Jak franca, a drugi ju ledwo co i mówi,

Kiedy mu garlo flusy te z gowy zatkaj,

Bo wasnego meatu przez nozdrza nie maj.
Inszy prawie bez mózgu, który wysuszya

Tabaka, a sama si w gow wkorzenia so
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Tak, i gdyby drugiemu gow otworzono,

Mózgu nie, tabaki by peno naleziono,

A takiego naogu i tak brzydkiej wady

Kto chce uj, ycz, aby posucha mej rady.

5 Plu na tabak, a dla humoru dobrego,

Zayj de puro grano piwa wystaego,

Które na lagrze winnym domowej roboty

Piwnica twoja chowa; tym sobie ochoty

I lubym gociom dodasz. Jeli te przewone

) Smakujesz, w pastwie naszym najdziesz piwa rone,

Klarowne i wystae, najdziesz tu Leszczyskie

agodne, z gst pian obaezysz Brzeziskie;

Albo owieckie, co wic chopom gby krzywi,

Albo Wareckie, którym Warszawa si ywi.

f. Ujskie i to przyjemne, gdy nieprzypalone.

Wielickie^ nie mniej sawne, które gara sone

Sw wdziczn treci chodzi. Nie ga ókiewskiego,

We Lwowie bdc, miej si do Jezuickiego.

Zielone Bigorajskie jak lipiec si pije,

' A w gowie jak wino wianeczkiem si wije.

Na Midzyrzeckie kady podróny si kasze.

Podpiwszy nim jeszcze go wemie i do flasze.

Koln te, i graniczy tu obok z Prusami,

() lepsz swoim piwem z ich idzie birami,

h I wdziczn un krasi pijcych jagody,

A równ miar ciepa daje i ochody.

Kiedy si te Prusami zdarzy kiedy jecha,

witych Siekierek piwa nie suszna poniecha.

A kiedy za do Gdaska popyniesz z szkutami,

o Zayje dubelbiru z pany Gdaszczanami.

Tylyskie i agodne i wraz mocne piwo.

Za specia go bierze do mudzi co ywo.

' Dopisano: koszyckie.

* Dopisano: Jeszcze zapomniaJ piw ronych, jako to: Jeewskiego,

Hia/obrzeskiego, Wgrowieckiego, Koskowolskiego, Sierbskiego (!), Ko-

ticiersiiiego, Lii^barskieg).
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Litwa w Kownie, w Poswolu, piwa wychwalaj

A z Bauska zasi birow tgich zasigaj.

Ci kiedy towarami w Rydze wic handluj, U5

To ich kupcy u siebie Muin utraktuj.

Ale dosy o piwach, bo im duej pisz.

I sam coraz to barziej chmiel ju w gowie sysz.

Jeeli za przy piwie masz i pczelne dary,

Bo kogó zawsze stanie na drogie kanary, i-'o

To pan, to bdziem peni rzeko za twe zdrowie,

A gdy co wesoego Bacchus w ucho powie.

A tu w gowie si roi, nogi chc tacowa,
Zwaszcza gdy jeszcze panny bd przypiewowa.

I muzyka za fraszk stanie w takiej dobie i-'^

Przed ich intony, miar ja bior po sobie,

Którego nie tak ciesz z instrumentów noty,

Jako syrenie równy gos licznej Doroty,

Kiedy róanym wstydem oblokszy jagody

KwoU mnie swe wesoe rozwiedzie melody. "f

Pi tedy miody dobre nie tylko nie wadzi.

Ale to ze mn tobie i Salomon radzi.

Jako ma mli rzec prawd, trunku mi zdrowszego

Nie pokaesz, bo pczoka co jest najlepszego

Z ziemi, z drzew, z zió, z owoców zbiera i sposobi, ^^^

I z tych ronych essentij miód pachncy robi.

Który gdy nie przebrany, dobrze uwarzony,

Czysty, nie skpo dany, chmiel w nim utajony,

K temu nieprzysmaany, farb przyrodzon

Zatrzyma bursztynow, abo te zocon. i***

Nie tward jak cian liza, nie sodki jak syta,

Lecz korzenn sodycz podniebienie chwyta

A w szklenicy si roi i szepce: takiego

Nie zgani, by nim króla czstowa samego.

Stare te miody tak s wielkim panom wzite, i*^

Ze w fasach elaznymi obrczami spite

Za dawnych onych krolow stoj postawione,

A korzeniem zaszytym w workach podprawione.
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Takiego wol wypi kieliszek trojaki,

iMt Nieliby sto pipek plugawej tabaki.

Nakoniec jeeli masz dostatek pienidzy,

Djaba si masz przeciwi lichej pieszej ndzy,

Ka wbrod dawa wgrzyna owego z Tokaju,

ZwJaszcza de uva passa lepszego rodzaju,

15:. Tudzie Piotra z Symonem a od Hiszpaniej,

Muszkate i mamazji zasi od Kandiej.

RywuJ wt, alakant, ski i kanary.

agodny Frontoniak i Luterdrank stary

I zdrowe Ryskie wina, chodne cytrynowe,

i«i' Hohlandzkie niemniej wdziczne jako i wiszniowe.

Te wszytkie w smak nie pode, ale zrana zdrowe,

Masz wiedzie, tak piounek. jako omanowe.

Krom tych wspomnionych najdziesz wina rozmaite'

Które blisze i dalsze krainy obfite

iss Morzem i ldem sawnej Polszcz posyaj.

Przy nich tych trunków, które nasze nieba daj.

Chwalc Boga Polacy mili, zaywajcie,

A przemierzej tabaki, prosz, zaniechajcie.

Bo to ziele obrzyde, ani tego godne,

170 Aby go wasze usta tykay swobodne.

Lecz rzecze onierz: dobra w obozie tabaka

Na wszelakie niewczasy, by recepta jaka.

Odpowiadam: Przodkowie nasi te bywali

W obozach, cho tabaki wonczas ani znali.

175 Przecie ich spraw wicej pastw nabytych mamy,

Ni teraz nasza, cho to tabak pijamy.

Owszem odtd jakomy cudzych obyczajów

Przejli, sia monych stracilimy krajów.

Stój pióro! i w zwyczajnyci granicach si trzymaj.

180 Rycerstwo to. ostronie zwad z nim zaczynaj.

Maj wymówk, czemu z przodków swych ochoty

Spucili, i rycerskie nie s patne cnoty.

Wró si ty do tabaki i ju rzecz kocz swoje.

Niechaj nie brn daleko te dyszkursy twoje.
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Bodaj wino, miód, piwo, w dJugie wieki trway, i

Póki winnice, pczoy, role bd stay.

Djable wemi tabak i z Szoty pospou.

Niech j tam u twojego w piekle kurz stou.

A ty o wdziczna Polsko, yj w sawie na wieki.

Niech ci Bog z swej askawej nie spuszcza opieki, i

Aby popara sawy przodków swych wspaniaych,

W zwycistwach i tryumfach kwitnc okazaych.

266. In monachos.

O monachi, vestri stomachi, sunt am|>horae Bacchi.

Vos estis, Deus est testis, teterriraa pestis.

267. In monachum et anum.

Non audel stygius Pluto tentare, quod audet

Effrenis monachus, plenaue fraudis anus.

268. Epitaphium Francisci Yallae.

Nunc postquam manes defunctus Yalla petivit,

Non audet Pluto verba latina loqui.

Juppiter hunc coeli dignatus honore fuisset,

Censorem linguae sed timet ipse suae.

269. Epitaphium Yitellij

O Deus omnipotens, Yituli miserere Joannis,

Quem mors praeveniens non sinit esse bovem.

270. Na piwo mazowiecki rym.

Cuncta licet pereant piwo niech zostanie,

Które niech bdzie zawsze przy boku we dzbanie.

271. Hospes et pisces.

Post tres saepe dies, piscis yilescil et hospes,

Nisi sale conditus, vei sit specialis amicus.
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Gradus sewandae amicifiae.

Amicum próba, probatum ama, amatum retine.

Quo modo amittiur amiciia.

SI mutuo dabis? Ipse non habebis.

Si habebis? Non tam cito.

Si tam oito? Non lam bonum.

Si tam bonutn? Amittes amicum.

272. Tria mulieris petulantiam cohibent.

Foemina molle genus turpes proclivis ad actus,

Ni vir sit custos, ni pudor alque metus.

273. Gradus venerei.

Post visum risum. post risum venit in usum,

Post usum tactum, post tactum venit in actum,

Post actum factum, post factum poenitet actum.

Cua^sioies.

Ouaenam mulier pudibunda? Resp. Ouae tegit faciem indusio

[suo.

Ouaenam audax? Resp. Quae duos homines per

[unum foramen expectat.

Ouaenam meticulosa? Resp. Quae non audet dormire

[sine viris.

Quaenam timida? Resp. O^ae caudam servat inira

(nates.

274. Munera literalia.

Mitto tibi navein prora puppiue carenem (ave).

Mitto tibi metulas. si non vis credere. vertas (salutem).

Mitto tibi lunam, solem .simul et canis iram (cer).

275 Pecunia ubique valet.

Primo crnmenas arpento sumito plenas.

Nam si cares numnus, non virginis oscuia sumis.
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276. In ignavos.

Cras, cras, corvus ait. nigrum mutabo colorem.

Sed raanel ille niger. sicut et ant fuit.

Cras, cras, semper cras, sic tota labitur aetas.

277. Quid vita humana.

Somnus, bulla, vitrum, glacies, flos, fabua, foenum,

Umbra, cinis, punctum, vox, sonus, aura, nihil.

Quid Nihil? Omnia. Ergo:

Palvis et umbra sumus, pulvis nihil est nisi fumus,

Sed nihil est fumus, nos nihil ergo sumus.

278. Cuiusdam Galii versus, qui seuentes regiones

peragraverat.

Parca manus Belgis, Anglisue superbia regnat,

Germanis Bacchus, fronsne proterva Lechis.

Gens est Sveca rapax, vindictae Romula servit.

Hispanus gravis est, Gailia mente levis.

279. Contra eiusdem.

Divitiae Belgis, Anglis audatia summa est,

Germanis animus, libera mensue Lechis.

Pugnaces dicant Svecos, Romaraue sagacem;

Prudens Hispanus, Galha fortis erit.

280. Cornix meretrix.

Balnea cornici non prosunt et meretrici,

Nec meretrix munda, nec cornix alba fit unda.

281. Irrevocabilia.

Bis duo notavi, quae non possunt revocari,

Yirginitas, tempu.s, dictum verbumque. iuventus.
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282 Pecuniam emungentia.

PisceS; perdices, bona vina simulue meretrices

Tollunt de cista, quicquid habetur in ista.

283. Regua bursalis.

Regua bursalis est omni terapore lalis:

Prandium fer lecum si vis prandere mecum.

284. Monitum.

O puer chare. noli puellas araare.

Fingunt vullum, volunt multum.

285. AHud monitum

Esto quod vis, quod sunt alii, sine quemlibet esse;

Quod non es nolis, quod potes esse velis.

286. Optio uxoris difficillima.

Ergo mihi uxorem qualem ducam? Ann puellani?

Haec forsan voniet non satis apta mihi.

An viduamV dominam quis potest ferre tonantem.

An vetulam? tolerel qiiis patienter anum.

6 Foecundam? foecunda domum mihi prole gravabit.

An sterilem? sterihs non decus arbor habet.

An ditem? nihil est magis intolerabile dite.

An inopem? quid opis ferre valebit inops?

Pauciloquam? non me poterit recreare loquendo.

10 Yerbosam? mulier res est morosa loquax.

Formosam? variis est subdita forma periclis.

Deformcm? poenam ducere nunquid amem?
Non igitur ducenda uxor, quia foenore tuto

Apparent .socii dumna timenda lori.

i» Sed cum .=^11 visum tibi situe perutile nobis,

Tu vitae sociam da mihi Christe piara.
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287. Ausonius in quendani grammaticum scripsit.

Arma virunique docens, arma viruujque peritus

Non duxi uxorem sed magis arma domum.

Naraue dies toos totasue ex ordine noctes

Litibus oppugnat meue meuriiiie larem

Atque ut perpeluis dotala a Marle duellis

Arma in me tollit, nec datur uUa uies.

lamue repugnanti dedam me, ut deniue victu3

lurger ob hoc solum, iurgia quod fugiam.

Lwitatio helluormm.

Estote hilares domini secundum vocem Ner li:

Non erant voces neque loquelae.

Exibat sermo inter fratres.

Repleti sunt omnes laetitia.

Loquebantur variis linguis.

Ibant quo poterant, stabint qao non poterant aut iacebant

288. Lex combibcnum.

Sex fug, quinque tene, duo trina sequentur.

Qui vult esse frater, bibat ter vel quater.

Bibat primus cum secundo, Donec nil erit in fundo.

Bibat herus, bibat servu5, Ad bibendum nemo serus.

Bibat ille, bibat illa, Bibat servus cum ancilla.

Bibat abbas cum priore, Bibat coquus cum pastore.

Et pro rege et pro papa, Bibat vinum sine aqua.

Et pro papa et pro rege, Bibamus vinum sine leg.

Pro rege et pro regina, Bibamus et in culina.

Nec non et pro patria, Bibamus pocula tria.

Pro duce et exercitu, Bibamus uno halitu.

Haec est lex probatica, Amicorum unica.

289. In quendam coecum gestantem claudum.

Loripedem sublalum humeris fert lumine captus

Et socii haec ocuis munera retribuit,
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Quo caret alteruter, concors sic praestat uterue:

Mutuat hic oculos, mutuat ille pedes.

290. Z ubogiego rzadko dobry.

Z chopa pan, z klechy pleban, onierz z ubogiego,

Nad to troje na wiecie niemasz nic gorszego.

291. Rekwizyta dobrego przyjaciela.

Kto przy mnie za eb pójdzie, pienidzy poyczy,

Poradzi i gdy jecha, wiele mil nie liczy,

To jest prawy przyjaciel, takiego szanuj.

Tym czworgiem niech mi suy; z ostatka kwituj.

292 Qualitates konia dzielnego ^

Ko od omiorga ma mie po trzy rzeczy,

T czwór sze sztuk trzeba mie na pieczy.

eby jako wilk, lekko, trwao nosi.

eby dobrze jad, kark piknie wynosi.

eby by rczy, sier subteln majc,

Oko wypuke, to tak jako zajc.

Liszka nog krótkich, dugiego ogona

1 gowy maej, to niech ma jak ona.

Z jeleniem wizi za ma by jednakiej,

o Nogi tak suchej i chyoci takiej.

Gos rzeki, wic brzuch, co go pas nie zsie,

I czonki zdrowe, to s rzeczy ksie.

Pier ma jak mamka dostatnie rozkada,

Zad mie rozbiy, da raiele dosiada.

5 eby jak pani szed pyszno, a skadem

By by powolny, a zarywa zadem.

Wo.s gniady, czoo panieskie i kosa,

I ubiór strojny, lecz ta sztuka z trzo.sa.

> Wydrukowa Ujazdowski w »Pam. Sandomirskim*, II, 593 pod

tytuem: >Ko pikny i dzielny pod rycerzac jako wiersz Karmanow-

skiego; powtarza si len wiersz (bez autora) nieraz po rkopisach, por.

riebai'iBki, str. 18
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Moszna rzecz lisznia, lecz zdobi waachy,

T sztuk chwali Zubcowski u swachy. i

293. O tyme alio modo-

Z omiorga zwierzt, kade daje swe godnoci

Koniowi sposobnemu do wszelkiej dzielnoci.

Biegiem swym wiatronogim on jednorocowi.

Podoa i swym mstwem rynocerotowi.

On królowi wszech zwierzt opiera si snadnie,

Przed nim ponury niedwied czstokro upadnie.

Przeze i Mars elazny ma uciechy swoje,

Farbujc go wbrod krasno, a to w krwawe boje.

Godzien tedy jest rymów ronych i te moich,

Bo go te rad zaywam sam w potrzebach swoich i

Gdy ju si wicej w starym nie kocham zakonie,

Gdzie chodzili piechot, nie dbajc o konie.

Ju ja wier na cudzych w^ol nogach skoczy,

NiH z panem Abramem podle kija kroczy.

294. Na alamod dzisiejsz.

Koem id znamiona i niebo znajduj.

Alternat planety swych czasów pilnuj.

Koem, codzie i soce po niebiesiech chodzi,

A swym promieniem jasnym ziemi wskro przechodzi.

Koem i alternat miesic wiato bierz^.

Rok i czasy skazujc zawsze w swojej mierze.

To i matematycy tak nam powiedaj,

Ze za lata i skutki nazad si wracaj

Pewnych czasów. Lecz i ja z nimi si dzi zgodz.

Bo w stroju ojca mego za w upanie chodz, n

Dugo si opasujc; i deli na si

Obocz, i z drugimi czuchaj wdziewam zasi.

Zaczym jako i lata tak i stroje chodz,

Koem i alternat zwyczaje si rodz.

Nu i one pobctki, cimy zawlekane, i'

Wic baczmagi tureckie, portki zapinane.
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Tylko giczag nie nosim, jak starzy cliodzili,

I ostróg macedoskich, chyba za pochwili.

Juemy te i kurty zasi pochwycili,

»o W których si pradziadowie naszy wic wóczyli.

I tak te porzucone z pradziadów wnukowie

Bioi mody, a po nich w sto lat potomkowie.

Nie psuj, bracie, swych strojów, mówi oszczdnikom.

Bo si nie przerabiajc zejd twoim wnukom.

tik I teraz kto dziadowskie ma suknie schowane.

Od krawca okrutnego nie bd tykane.

A nietylko Polacy, barziej Francuzowie,

Take ronych narodów cni kawalerowie.

Stroje nie nowe czyni, tylko odmieniaj,

so Przyczyniwszy cokolwiek, stoletnie chwytaj.

Kodem si, jakom ju rzek, wiat i rzeczy tocz,

I one w dawne stroje i zwyczaj obocz.

I nic nowego niemasz, gdy si przypatrzymy,

To z ma odmiennoci zawsze najdujemy.

295. Wesele towarzyskie. (Olbrycht Karmanowski).

Dobra myl i wesele do nas przyjechao:

Dud peen woz jest, widz, i skrzyfiiec nie mao.

Witajcie, wdziczni gocie, chcemy wam by radzi.

Panie mody, ka przynie kobierzec czeladzi.

A Wystpujcie, ksidz woa, którzy wstpujecie

W stan wity. Pierwszy Adam, kiedy wiedzie chcecie...

Wi, ksie, nie bawic si diugimi wywody,

Jakie miaa z Adamem pierwsza Ewa gody;

Sam to lam Bog sporzdzi, jako sycha w raju,

1" Którzy pierwszym pocztkiem ludzkiego rodzaju;

Ty powiedz, jako sobie wiar maj chowa:
Ju oni w to potrafi, jako si miowa.
Nie pierwsza to r)bojgu: pan mody mia on.
Pani ma; jedno mu uchodzia w stron.

16 Ju po lubie! Niech wod oddawaj sudzy,

Za.zyjc z kuchni przynio.s pierwsze danie drudzy.
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Regestr zgin: siadajcie, kto godzien do stoJu!

A ty, krzyczy, wprzód miso postaw do rosou.

Potyra niechaj z korzeniem do ciepego daj;

S kury, jest zwierzyna i flaki by maj. :

Cfremonii tu nieniasz, wszytko dobrzy ludzie.

Panie m(^dy, kacie si ozwa swemu dudzie!

Nocie wina chopita; gocie jako mdlej:

Podobno nie dojedli, niechaj wdy dolej.

Za zdrowie nowej pary speni si godzio: ;

Kto askaw ycz, aby si dobrze im wodzio.

Ja sam pierwsz vvypij, a z tak nadziej,

e kady z wns bdzie chcia speni mi kolej.

Wier susznie; ja za twe speni, panie mody,

Bodaje móg tak wiele, jako masz urody;

Ale jako poziwasz; sen to znamionuje.

Powiadaj, wczas niechaj si który nagotuje.

Ja za twe, gospodyni; chopcze, nalej wina:

Bodaj miaa przed rokiem córk abo syna,

A ja ojcem: czemu si pani umiechacie?

Krzesnym mówi, próno si sów moich chwytacie.

Ja bd pi za zdrowie tego, co ju nosi.

To mowa, rzecze pani, djabe niech was prosi

Z takowym winszowaniem. S uczciwsze arty,

A te kto wniós, bodaj mia eb prdko odarty.

Wymkn ja swoje, kiedy nie wczas, pani moda:

Chopcy, niech mi sam który pen prdko poda.

Zda mi si, e tam maj by przewone piwa?

Nie stao ich, to ja nic, gospodyni krzywa.

Niechaj drugie noszenie wydaj co prdzej,

Mao tam warzystego, pieczystego wicej.

Panowie, o lepsz myl gospodyni prosi.

Podaj sam t zwierzyn, przy której rog osi.

U kogo jest kurz w mieszku, rog sabo ratuje,

W piercionek barzo dobry, niech która spróbuje.

O lepsz myl panowie: niech si ozw bki.

Mio patrzc na wiosn, na kwitnce ki.

Wirydarz. I. ti
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Jeszcze milej na pani, gdy siedzi przy boku,

Pogldajc na swego mi^ego po oku.

> Pan mody si umiecha, zna, e gody czuje,

Brod gaszcze, ws krci, czapki poprawuje.

Pewnie myli tacowa, zdja go tsknica,

Jeszcze soce na niebie, poczekaj ksiyca.

Dobrze duda. Jade co? Pibym, dobry panie.

' Awo zaraz bdziesz mia, prosz o nalanie.

Pije duda, a przecie rozweselaj goci,

A czego nie dostanie, czoem jej mioci.

Ksiyca nie wspominaj, jeszcze na tym mao,

Cho wznidzie; my nie pojdziem, a bdzie witao.

Ledwie teraz poudnie. Pierwszy po obiedzie

Sam pan mody do taca pani mod wiedzie.

Patrzy, jeli nie chromie: nie wczas, panie mody,

Patrzc byo, gdy na niej jechano od wody.

Panny, dzi wasze niwo, dzi przyjmujcie sugi!

Jutro, nie poegnawszy, odjedzie precz drugi!

Nietylko biaogowy sowa nie trzymaj,

Najd si i mczyni, co t wad maj.

Panny, dzi wasze niwo, która rada skacze,

Teraz czas, jutro bdziem woleh koacze.

Pan mody spa si bierze. Dobra noc, panowie.

Ki go diasek. panicze, nie paby przy wdowie.

A teecie pojedli wszytkie marcypany.

Wytrzlicie i bbny i pisane dzbany,

Nie macie tu co czyni; kto sobie nie woli.

Pospolita przypowie, tego gowa boli.

Bd askaw, mamy klucze, dobrze si nam stao;

Bdziem pi za twe zdrowie, aby dugo trwao.

Jednemu to poruczmy, niechaj wino nosi.

Barze dobrze. A komu? Poruczmy rzd Zosi.

Szkoda zleca takiego biaej pci urzdu.

Bo za pann co ywo, a tam peno bdu:
I wino si odmieni i prdzej wyleci:

1 panny tak najrychlej dostawaj dzieci.
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Wemi klucze, ochmistrzu, wierny sJugo paniej,

Bom to sysza o tobie, e snad czsto na niej

Czesa sukni aobn, kiedy si umszya,

A ona twych przedemn usug nie gania,

Ba i kutner do góry; darmo gaszczesz brody,

Wiem, e w to nie potrafi tak dobrze pan mody.

Dla nas wino, a dla was miód, dobra druyno.

Co po ceremoniach, pijmy wszyscy wino.

Dobra myl bez biaych gów nie stoi za jaje,

Biegaj chopcze po pani, niech zarazem wstaje.

I ty po moje, niechaj w te sowa przychodzi:

Powiedz, e si pan z insz do kta odwodzi.

Bodaj go psi ksali, kto myh o zwadzie;

A tego pchy, który si spa pierwszy ukadzie.

Panie id: graj duda, ja z pierwsz rej wiod.

Ja za wami. To i ja trzeci nie zawiod.

Graj duda. Moja pani bodaj wszytko miaa

Wedle myli, e na m prob przybieaa.

Panie bracie, nie tak si wier obiecao,

Za zdrowie gospodarskie, aby dugo trwao.

Awo zaraz wypij: kaza wam dzikowa.

Nie pi nam dzi, macieli duej j piastowa.

Za zdrowie gospodarza, aby mu w potrzebie

Bro suya, wypijam, drubo moj, do ciebie.

Mam j rad, a gospodarz jak pocz z wieczora.

Tak niech robi, jeli chce odnci kantora.

Spatrz kto, daleko do dnia? Ju baby zachodz.

O baby nic, rychlej nam te mode dogodz.

Pytam jeli ju wita? Ma si rozedniewa.

Terazby o ksiycu, dudko, co zapiewa,

A w poudnie o socu, o gwiaiizie wieczorem,

ChceszU, aby szy pieni zawsze swoim torem.

Próno spa, dzie jak ma by, znikna i zarza,

Do nas przecie nie wida jeszcze gospodarza.

Wic my pojdziem do niego. Witaj, panie mody,

Spena masz nos, w piwnicy przecie nie bez szkody.
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125 Lecz to mniejsza: bdli koacze z rozynki?

Mymy dawri') ju chcieli odda upominki.

Ale pani nie chce bra ni pere ni zota.

Gniewa si, pewnie si jej nie zda twa robota.

Ba — nie art, panic mody, sieczki przyniesiono.

'30 Jest i koacz, ale go nie barzo maszczono.

Pani, bierz z ask to, co m przez mi oddaje.

Zoto dobre, cho panu sia nie dostaje;

Cukier sodki. Co mówisz? gdzie gaba mowi,
Tam i cukier zrówna si, mówi, piounowi.

296 Tego Olbr Karm.

Za paskie, panie], dziatek obój ej pci zdrowie.

Kto yczliwy, niech peni, a wierszem odpowie.

297. Respons S. S.

.Wypi i odpowiedzie wierszem pogotowiu

Jestem, gdy wzmiank sysz tu o paskim zdrowiu.

298. Na rozwód pana Warszyckiego, kasztelanlca

krakowskiego z on w r. 1668 '.

Pannam. bo ma nie mam, alem przecie ona,

Bo yje ten. ktore:num bya polubiona.

Wdowam, bo ma trac, a to je.st ku wierze

Trudna, em wdowa, bo mier ma mi nie bierze,

s To nowina, (?m wdowa, a nie przy aobie.

e nie mam w trumnie ma zmarego, ni w grobie.

To cud, em prawa panna w prawdziwym maestwie.
To nieszczcie, em on, przy swoim paniestwie.

Kto nie wierzy, em panna, bd tego miaa

10 f^wiadkiem mego paniestwa, com go panem zwaa.

I to za c\}(\ nieinniejszy potrzeba rachowa,

Ze by stróem paniestwu, ten co je mia psowa.

P;itrz : Dodatki.
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299. Na to.

Ow co wolaJ by stróem ni psowa paniestwo,

GodziJ, czemu nie sprosta, na lo bezfoestu^o.

Abo e sarn nie trafi, dochowa drugiemu,

Albo nie mia naczynia zgodnego po temu.

Bdzie Jazon, do runa który cignie rk,
I Sarason, co dla miodu rozedrze paszczk.

Ba i Jonasz puci si w morskie gbokoci,

Dla serdecznej ochody we wntrzne skrytoci.

Jednym sowem najdzie si ochotny modzieniec,

Go korzenno nadzieje przyrodzony ksieniec.

300. In effigiem Stephani Czarnecii, palatini Kijoviae^

Hic est sarmaticis bellator magnus in oris,

Li cunis Mars cui praebuit ipse manus.

Et Bellona latus stricto mucrone ligabat,

Cum daret infanti Pallas amica cibum.

Hic domuit Svecos et fecit Mart minorey,

Hic et Rakotzii ruina prima fuit.

Hic Lechiam multis imp]evit et ant triumphis,

Crebro cum Cosacis bella seounda gerens.

301. Do Wisy apostrof. Na wypraw Wis armaty
ku Moskwie za Zygmunta III krola.

Wiso, która pónocne brzegi morskie rosisz

A dzi niezwaczonego krola strzelb nosisz.

Podnie gow; przy tobie pójd midzy braki

Ren i Dunaj i Tyber i NjI siedmioraki

A Dwina, Dniepr i Woha bd suy tobie.

Którym prawa stanowi ty masz w krótkiej dobie.

Oto samym pojrzeniem kroi z Moskw skromi,

Kownie tak jako orze, gdy mde ptaki gromi.

' WydrukowaJ Plebaski jako wiersz Karmanowskiego, co ju M^.

chronologii niemoliwe.
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Przeszed pastwo wprzek i wzdu; osad stoeczn

) Ogniem zniós, cara pojma, zkd ma saw wieczn.

302. Olbr. Karm. do panny Bogumiy Zieliskiej, dzikujc
za poduszk.

Nie wiem, co w tobie myl tak hard budzi?

e Bogu mia, to nie dbasz o ludzi.

Poki na ziemi, z ludmi y potrzeba.

Po mierci si miej dopiero do nieba.

Sama si osd, jeli si godzio

Tak postpowa z gomi, Bogumio?

Obesaa mi poduszk faszyw,

Co miasto pierza nasua pokrzyw.

Jakom si wyspa, tak ci te dzikuj.
• A nie na lepszej sypia ci winszuj.

303 Tego o nie.

Okoo czego za dnia umys ludzki chodzi,

To mu wszytko na pami cicha noc przywodzi.

Unieli pracowity owca snem zmorzony,

Myl wywiera psy w pole abo w gaj zielony.

) Sporny swarow rad sucha, dekreta skazuje.

onierz ochotny przez sen wsiada si gotuje.

eglarz towar sztychuje, a swoich akomy
Nie zapamita garn groszow z kadej strony.

Wonicy woz na myli; ow za, co miuje,

) W nocnej kradziey sobie najwicej smakuje.

Chorego strumie wody krysztaowej budzi,

Którym go sen znikomy bez potrzeby udzi.

Mnie Muza nauczona i w po ciemnej nocy

Cignie do nauk swoich dodajc pomocy,

) Bo mi si zdao, a ja ród zamku jasnego

Niosem rymy przed nogi Jowisza wadnego.

304 Tego do zazdroci ad imitationem Vivet Maeonides.

Zkde to o zazdroci, e mi habi chciaa

k in(»j ywot spokojny le udawa miaa,
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em przykadem swych przodków, gdy suy wi6k mody,
Nie chcia z krwawej wysugi niepewnej nagrody

Anim si uczy mownych praw, ani mi zwano

Z hczby tych, gdzie urzdy zotem kupowano.

Nie tego, jdzo, szukam, co jest bd znikomy,

Ale abym wszytkiemu wiatu by znajomy,

Kto zamki budownymi, kto gstymi wsiami.

A ja niepodlegymi zej mierci rymami. i

yw i dzi Maeonides; póki staje wiata,

Zawsze bd wspomina wdzicznego Arata.

A dokd trwa na niebie bdzie ogie ywy,
Nie przestanie y Maro i pug jego krzywy

A ludzie zaniechaj dopiero w te czasy i

Tytyra z Aeneasem, gdy zagin lasy.

Ustpuj królowie rymom z walecznymi

Tryumfy i Paktolus z piaski bogatymi.

Pospólstwo mieci apa, mnie moj zotowosy
Apollo zdrojem poi kastalijskiej rosy. 2

305. Wizanie si wielkich dwu kawalerów na imieniny ich

w roku 1675'.

Dzi Ernest, bo tak Furman o nim pisze,

Policzon midzy wite towarzysze,

Moj Generale; wszak wiesz, e w takie dni

Pamitk witych obchodz powszedni

I chcc patrona uczci, kady w trzaski

Do ziemskich druhów rone niesie zwizki,

Winszujc sawy, fortuny i zdroAvia.

A jako dawne ucz nas przysowia.

Kto niema darów drogiego szacunku.

Przynajmniej jabko odda w upominku; i'

Kto niebogaty, komu nie dostaje.

Przecie w prezencie przyniesie i jaje.

1 Dopisano: »Stanisaw Morstin, pukownik i podstoli chemiski,
dzisiejszy wojewoda sendomirski, wie Ernesta DónhoSa, genera majora

i oberstera gwardiej J. K. M.. potym wojewod malborskiego«.
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Pewnie e ten wiersz nic wicej nie stoi,

!>ecz e je.st wiadkiem uprzejmoci mojej,

i Kiedy mi na co lepszego nie stanie,

PrTiyjm, prosz, z lask to powinszowanie,

Które, gdy koció twe wito obchodzi,

yczliwy afekt w moim sercu rodzi.

Wic e nim w twojej zwizany przyjani,

• Tym pikniej, tym nam rzeczy pójd raniej;

Kiedy, gdzie m'^>ia yczliwo uwiza,

Do tego ze mn pokwapisz si wza.

306. Wzajemne. J. T.

»

Szczliwy trzykro, o zacny podstoli!

Kiedy si szczcie tak kieruje kwoli.

e ci pamitka biskupa wielkiego

Zastaje w poród miasta tak gównego,

Powroconego z ukrainnej dziczy

Przy wielkiej sawy chwalebnej zdobyczy.

Wic gdy lud wszytek nabonie obchodzi

Ten akt tak wielki, niech si i nam godzi.

To co dyktuj afekty yczliwe

'j Wyrazi, aby nieba przyj : liwe

Zdrowia, fortuny, sawy uvczay.

Ktoreby lata latom podaway

1 jak witego pami Stanisawa:

Tak twoja z wieki nie gina sawa.

6 T za ju usta ludzkie zwyky gosi,

Masz i to; tylko nas chciej dzi zaprosi.

A my z Bachusem lego dowiedziemy.

e ci z wodnikiem w niebie posadzimy,

.\by wypoka usta swoje z wina,

o Jeli jak w mieszko bdzie oskoraina.

' iJopisano: »Dónhofif za wie Morstyna na w. Stanisaw we Lwo-

wie imieniem inszych kawalnrow i swoim*.
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307. De victoria Niemcorum adversus Francusos sn anno 1674'

Cignie swawolnus Niemcos ad praelia Francuz

Et si pludrati skurwysynowie bij.

Naprzód askawa Francuzis kurwa pokazat

Se sors, Niemcys sors quoque kurwa favet.

Skub Niemiec Galio skrzydos et vincit; upornus,

Ut Zyd, se victum Gallus at esse negat.

Frant quamvis wielki, darmo te Galie zapierasz

Yictura. si in skrzydys ju tibi pior niemasz.

308. Na mio.

Kto kocha, ten nie brakuje

Ani przywar upatruje.

Z i dobr w jednej cenie,

Szpetn porówna Helenie.

Czemu? bo lepej mioci
Natura, nie widzie zoci.

309. Consolatia'.

Tak smtna po Syruciu zostaa sierota,

eby rada do mierci otworzya wrota

I sama mu pomoga niepowrolnej drogi.

Lecz w tym wieku mioci przykadby by srogi.

Powcigni zy perowe, Rog ywotem rzdzi.

Da w nagrod Wicherta. KtD sucha nie bdzi.

310. Respons*.

Nie ma, lecz poowem serca postradaa;

Wprzód nili swój Hymen znam, juzem owdowiaa;

Niesusznm tedy wdow, lecz sierot pewnie.

* Dopisano: sTego Morstina podstolego chem. lusus*.

' >Pana Morstyna Podskarbiego wiersz, do pewnej damy warszaw-

skiej, której si zalecaj pan Syru Litwin*.

' »Wiehert, rezydent Brandeburski potym o nie konkurowa, ale

nadaremnie*.
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auj jak kochanka, nie jak ma, rzewnie.

Nie ciesz mi ktokolwiek jest od Prus pociechami:

Nietrwae s radoci, co równe z Wichrami.

311. Na jednego poet niepewnego pod wiersze

jego kto napisa.

Bodaj tego poet Hehkosk ros
Muzy jego skropiy, co j w kroku nosz,

312. Przestroga od jednej zacnej damy komu
importune zalotnemu.

Przesta tych fochów, przestrzegam ci z boku,

Bo ci tym nazw, co go nosz w kroku.

313. Soli Galliarum Ludovico XIV Opt. Max. christianissimo

regi solis augustissimum emblema gerenti, sole novum annum
1672 auspicante.

Tendit ad occiduas semper sol mobihs oras,

Occidit at nunqvam soi, Ludovice, tuus.

Sol beat adversas et nostras lumine terras,

Sed replet radiis gloria cuncta tuis.

5 Percurrit duodena anno sol aureus astra,

Omnia percurris tu tua regna simul.

Sol raeat hur- illuc vagus vaga lumina fundens,

Omnia tu fixo lumine solus agis.

Maximus ant alios luces hoc orbe planetas,

o Atque minor solo ta potes esse deo.

Cedite trislitae noctes, qoas protulit arctos.

Sol novus hic noctes non sinil esse graves.

(>edile lucifugae volucres et cornua lunae \

Phaebus adest rutilus, lilia Phaebus amans.

' Dopisano: »Wyprorokowa królowi Michaowi, ale i sam nied/ugo

potym siipprvixit, ;» jeszcze mirabili et miserabili niorluus casii. lustus es

Domine et iiista tua iudicia; bo to zly ptak. co swe gniazdo in gratiam

oxtcrni mae*. Tr. Chyba wic Liihienipcki, zmary niebawem od truci-

zny, jest autorem tego wiersza.
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Omin felici sol laetos explical annos,

Sed magis his laelos tu, Ludovice, dabis.

Nescius occasus iubar immortale refundes.

Sol solus talis, en Ludovicus, erit.

314 In solem regis christianissimi augustissimum emblema^

Yiderat insignera Parisinam umine Phaebus

Stare urbem et terrae et ponere iura raari.

Nunc, Nepturie, mihi Yenetam, nunc luppiter urbem

Obice Rorauleam, quas celebratis, ait.

Seqvana si Pelago et Tybri postponitur, urbes

Gernite; sol hic est, astra videntur ibi.

Versio polonica. 1. T.

Pojrza Phoebus na mury Parya wielkiego.

Ldem i wod wiatu prawa dajcego.

Teraz niech, rzecze, Jowisz zamki Tarpejskimi

Zarzuca mi i Neptun Adriatyckimi.

Sekwanie, Tyber, morze chocia wprzód niedadz.

To miasto soce przecie, tam si gwiazdy zdadz.

315 aosny Apollo nieczuych Polaków do ez pobudza nad
zgub Podola i Ukrainy a do Marsa bra si kae in anno1673^

Ockni si Lechu, przerwi sen twardy !

Czuje na twój kark bisurmanin hardy.

Czas przetrze zrzenice, a toczy krynice

ez gorzkich.

Podolskie z alu skay si kraj.

Krusz si mury, wiee padaj,

A ty zakamiay nad Sypilskie skay.

Spisz Lechu !

1 »Ad imitationem Sanazarii de urbe Veneta«. Tr.

' Dopisano: „Moe to aplikowa si do tycii czasów jak si zaczo
zle u nas w Polszcz ab initio seculi 1700-mi.- Temruki, wizy.
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Ju pod armat ziemia przyklka,

Ju Ukraina pod Tarczynem stka.

Kamieniec sptany ju i)rzka kajdany.

A ty spisz !

Na zlukt wolno ju pta kuj,

Na twoje rce temruk gotuj.

Gore u ssiada, wszdy sj'yclia biada,

A ty spisz!

wit swobod ju wytrbiono,

Ju jej requiem z dzia uderzono.

A ty o aobie, ni o jej grobie

Nie mylisz.

Ju bisurmaski Akteon swoich

Spuci brytanów do kniei twoich.

Damy uciekaj, a na zb padaj

Psom brzydkim.

Bracia krew lej, ty wino toczysz,

Ty kanarsekiem pijany broczysz.

Szklenice szykujesz, kolejne rychtujesz,

W najlepsz,

.lu na dobr noc wolnociom twoim

Nachyli Turczyn miesicem swoim.

Ty hejna wesoo, ty w taneczne koo
Gra kaesz.

Ju twym kocioom poal si Boe,

ciele poganiec w popiele oe.
Ty w abcim pierzu, nie w twardym pancerzu

Harcujesz.

Orle Sarmacki, gdzie twe pioruny?

Gdzie s ognistej armaty tony?

Gdzie dawna ochota? gdzie pradziadów cnota?

Gdzie mstwo ?

Koreckich niemasz, Czarneckich mao.
1 Chodkiewiizow ju nam niestao.

Rosn Turkom rogi. a Polakom w nogi

Wszed rozutn.
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316. Omen na wiktori chocimsk (Luna sub pedibus eius).

Zniaj, zniaj tak srogie Bistoczyku rogi,

Które tak bardzie wynics na Sarmackie progi.

Padniesz pod panieskimi zhabiony nogami,

Tu zwyky pyszne pada miesice z rogami.

317. Votiva acclamatio oblata gnoso dno Samueli de Arciszewo

Arciszewski, diem Samuelis cognomin?s sui feliciter (sit Deo
gratia) celebranti, annol661. Samuel Artiszevius Per anagramma

Musae zelus artis vi.

Qvis hominum narrare valet. sit qvanta per orbera

Vis artis musae, zelus et inde pius?

Artis opus cano, Musa, artis vim dicere musae,

Talia quis musa haud auxiliante canet?

Threicium blandis audivimu3 Orphea musis

Rupisse inferni regna profunda Erebi.

Fertur Dyrcaeus gratae modulamine uondam
Amphion Thebis saxa mouere lyrae.

Sed poterunt alii doctas laudare camoenas

Maeonii vates Stesichoriue graves.

Me tua musa tenet, me tua tenet usue caraoena.

Pindarus es noster, favet Apollo tibi.

Est et Sauromatis borealibus Orpheus audax,

Est etiam Amphion saxa raovere scius.

O mihi Pierides d(;nent ad oarmina yires !

O Htinam faveat pulcher Apollo mihi

!

Ut vim musae artis valeam narrare vocalis,

Quae tua decurrens doca per ora ruit.

Salve dies optata mihi, Samuel quoque salve,

Te hodierna dies, te mea musa canit.

Tu deeus omne meura, musarum tu decus omne,

Vis artis, zelus tu quoque Pieridura.

Te Deus omnipotens multis vertentibus annis

Et redeunte die prosperitate beet,

Ut tibi Penelope formosa, aut candida Nais,
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Aut detur Aoniae Lesbis amica lyrae.

Tuiic vos manJati memores Heliconis alumnae

Cingite Samuelis frond virente comas.

Aonides vestri lauro cingatis alumni

Tempora, vestri iUe est gloria magna chori.

Vive diu felix, annos atque exige multos,

Sint procul at luctus, omnia fausta prope.

Cum venit lila dies, quae nil nisi corporis huius

lus habet, ut vitam finiat ipsa tuam,

Parte taraen meliore tui saper aethera scandes.

Expleat astripotens haec mea vota Deus^

318. Ludovico XIV Galliae regi oblatum.

Par domus haec urbi est, urbs orbi, neutra triumphis

Et belli et pacis par, Ludovice, tuis.

Równy jest ten dom miastu, miasto wiatu; twoje

Tryumfy, Ludowiku przewyszaj oboje*.

319. Replika na to.

Par versus vati, quia bis mentitur uterue;

Nam minor urbs orbe est, et minor urbe domus;

Si mendax vates et versus, uterue triumphis

Et belli et pacis par Ludovice tuis.

Piowny jest wiersz poecie, bo oba kamaj
Dwakro, gdy miasto wiatu, dom miastu równaj.

Jeli poeta kamca, to i wiersz; oboje

Porównaj tryumfy, Ludowiku, twoje.

» Dopisano : „Deyotissimus frater et cliens Steph. Trbecki. Byl

lo rodzony inoj. który w kilka lal umar^ potym; de qvo vide paginam

huiuB libr! 658".

* »Na pafac paryski, za które dystichon da! kroi autorowi 1000

talerowc. ?Clicc wiedzie kroi Francuski autora lej repliki dawa 2000

lalerow, ale nie raog tego dokaza. Po polsku przeoy Zbyg. Morslyn,

miecznik mozyrski*.
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Descpio Poloniae chiroglijica.

Regnum Polonorum Paradiius ludaeorum

Infernus rusticorum Purgatorium plebeiorum.

Dives lanis Pauper pannis

Copiam lini serit Externam telam gerit.

Opes inopes ostentat Et sic se ipsum dementat.

Nil nisi extenso pretio emit Yiliter aestimata temnit.

Luxus faeminarum Aurifodina adrenarum

Perpetua peregrinatio Assidua hospitatio.

luris inqvietatio Lingvae variatio.

Futuri nulla ratio Quod ridet omnis natio.

320. Fraucymer ».

Z fraucymerem nie wadzi uczciwie artowa,

I cudzej si urodzie moe przypatrowa.

Ale wara po przck, bo i róe maj
Ostry góg na gazkach, którym ukaaj.

321. Do Marianny.

Gdy chopa widz, wsporani zboa, role,

Kiedy kozaka, z Tatary w Podole.

A kiedy widz Marjanko. ciebie.

Zaraz zapomni o piekle i niebie.

322. Wieniec.

Puste dziewcz wiecem mi gow przetrcio.

Mógby tu paka bity, atoli mnie mio.

Gdy si ju ma do zgody, bodaj zdrowa bya,

Byle tylko w swych mowach koniec uczynia.

323. Item.

Jeli pannom kwiat kochany,

Czemum ja te nie róany?

* Patrz wyej nr. 185.
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Wicej w tym Bog godzikowi

Da fortun, ni czowiekowi.

324. Potga biaychgow, z

Z natury wot ma rogi.

Lew zby miasto broni,

I ryba wod pywa,

Mczyni rozum maj,

Co wziy? Pikne lice

Którymi dyament krusz

Anakreonta. Olb- Karm.

I zajc prdkie nogi.

Kopyta s u koni.

I ptak skrzyde zaywa.

Biaeglowy zostaj.

Za uki i rusznice,

1 stali twardej rusz.

16

325. Koncept ruskiego malarza pod obrazem Judyty, ucinajcej

eb Holofernowi.

Judyt Hoioiernesu lioowu uta,

A uliawszy u miecii wkinua.

Ocknu sia Hulofernes, a hoow^a kudy?

Achtymeiit'! bez hoowy ni tudy ni siudy.

326. Serenada pónocna, na lub niezwyczajny wielkiego stada,

intonowana w Warszawie, przy skoczonej sprawie.

KWK.ST. Pytam si, gdy to bdzie, e na jawi

Dawna nam Venus przenosiny sprawi?

Porzumy przesze poktne zaloty,

Przybierajmy si do jawnej pieszczoty.

Jest to mdrych zdaniem

Kto, co caowaniem

Kontent, a dalszego

Nie uzna dobrego.

uKSp. Wszak wiesz, em i ja serdecznie czekaa

Tej okaziej, ki ora ju potkaa.

A e nam niebr) dugo przeszkadzao,

Bdzie sowicie teraz nagradzao.

Co ciicesz tedy czyni,

Sodyczy przyczyni

A za poczekanie

Jawnie si dostanie.
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KWEST. Nie wierzysz, jak trwa ciko przychodzi,

Kry si v\^ miioci, a nam si ju godzi:

Niemasz w ywocie, coby tego broni,

Ju si pod ziemi z aluzi schroni. 20

Wenus si rozraiaa,

Sposób pokazaa.

Zayjmy ochody

Wedug nowej mody.

REsp. Co to za moda? powiedze kochany, -'.>

Z dawna przy mu za ma obrany.

Jam jest gotowa wszytko to uczyni,

Nie chciej mi darmo, dawny mu, wini.

Lubo co wiat widzi,'

Noc sobie ohydzi, so

Jednak dla miego

Jak nie czyni czego?

KWKST. Moda nastaa poprzedza wesele,

Umie to Wenus i jest tego wiele.

Kto chce, wszytkiego dokazywa moe, só

A komu wadzi nasze skryte oe?
Od tego noc mamy,

Przecz na lub czekamy?

Wszdzie jest onica,

Gdzie oblubienica. 4''

RESP. Dobra to moda i ja zaywana,

Niech od nas wiatu dzi bdzie podana.

Niech nikt nie sdzi; co chcesz, niech si stanie.

Na twoje siebie ca daj zdanie.

Spa z sob nie broni, ^^

Od óka nie stronie.

Potym lub wemiemy,

Gdy si ochodzimy.

KWEST. Wic przez to czary, gusa mog min,
Przyjdzie w niioci razem si ochyn. 00

Niech kto chce prawi, a co byo dawno,

Niechaj wiat widzi, a niech widzi jawno.

Wirydarz. I. 9
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My si z sob cieszmy,

Nie bawic pospieszmy,

A ksidz trafi prawie

Po maeskiej sprawie.

CH0RU3. I tak maestwo dawno ju zawzite

lub poprzedzio i obrzdy wite.

Niemasz tu dziwu, sprawuje Kupido

Ten bankiet nocny z tw wol Phillido.

Przed lubem wesele,

Wenus oe ciele:

Przykad mamy nowy.

Tak si leg sowy^.

327. Trefny komplement

Nie pytam o to, jak si masz w klasztorze,

Bo nieraz widz, i biegasz po dworze.

Ale si temu cuduj niezmiernie,

Czemu si na mi gniewasz tak kacernie?

Czemu si ze mn tak srogo obchodzisz,

I do cikiego alu mi przywodzisz,

Przeto i mi si nie chcesz da przeprosi,

A ja nie mog tego duej znosi.

Bo widz, i si gniewa nie przestajesz.

Lecz na mi swarzysz i ustawnie ajesz.

Karz mi jako chcesz i bij wasn rk,
A wszytko znios i przyjm to z dzik.

A niech nie bd w nienawici srogiej.

em by przyczyn onegdajszej trwogi,

Gdy barziejbym by rozumia o sobie,

I gdzie przepadn wprzód lub bd w grobie,

Niliby trwoga ta, która si staa,

Do serca twego docisn si miaa.

» Dopisano: »Oblubieniec 3{a.T\) S(obieski), oblubienica M(arja) D(ar-

uien Zamoyska), autor serenady A(ndrzej) M(orstynW. Na ronnans Mary-

sieki, czste po rkopisach.
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Nieraz si przecie pokornie zawodz,

A nie dasz posta przed sob mej nodze. m

I w klasztorzera chcia pokutowa za to,

A nie chcielicie pozwoh mi na to.

Ju i nie gadam gono, jedno cicho.

I cicho chodz, a przecie mnie hcho.

I przestrzegam te kadego czowieka, 25

Kto idzie mimo klasztor, cho zdaleka,

eby nie woa i we dnie i w nocy,

A przecie adnej nie widz pomocy.

Podaruj mi to, niechaj mi ta wina

Nie psuje aski. Bo to nie nowina. 30

Rzecz do mnie z jedno soweczko agodne,

A niech usta twe bd z sercem zgodne,

Abym te i ja móg to dobrze pozna,

I aski twojej w samej rzeczy dozna.

328 Do teje, tego.

Pomnic na to, jak z tob wdziczna jest zabawa,

1 na to, jako na mnie zawsze jest askawa.

Chciabym ci jak najwicej sawy przysposobi

I z twojej ci grzecznoci barziej przyozdobi.

Tytuy na ci ze wszech najsawniejsze kad, 5

Bo nie widz, by w sobie miaa jak wad.
Jeste jak sto jagódek i liczna poneczka,

Bo agodne s zawsze wszytkie twe soweczka.

Jeste jak sto kwiateczkow licznych i rumianych.

Ronej barwy fiakow, godzików, róanych. 10

Jeste jak sto pereek, co na szyjach nosz
Dziadowie, i stroj w nie, kiedy ich zaprosz.

Jeste jak sto klejnotów, lecz nie prostych owych

Rubinów i turkusów i dyamentowych

Kamieni, ale owych kosztownych chdogich 15

Marmurów, alabastrów, kalcedonow drogich.

To przyjm za art odemnie, a jeli si gniewasz.

Pomni ie Dyanna, obraa si nie masz.
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A jeeli te na mnie nie gniewasz si o to,

80 To samo jest wiadectwem, ie szczyre zioto.

329. Komplement litewski.

Cudna panno, wiesz em suga twój.

Kocham si w tobie serdecznie, oj!

A ty mi ju z swojej litoci

Nie spuszczaj, uyj dobroci,

6 Uka mi z pod chmury wzrok wesoy.

Wzrok cudny jak dwa sokoy.

Gdy tskni do ciebie, jak ciel do krowy,

Abo ptaszeczek na gniedzie goy,

Którego maciora odbiey.

10 Kisn jak ciasto w dziey

I widn jako kwiat, abo porzucony

Wieche, tak ja od ciebie wzgardzony.

Bowieme cudna jako jaka róa,

Abo te jak rajska koza.

16 Amen, niechaje ju bdzie lak,

Wijmy si wespó jak zoty kak.

330. Respons na ow pie paniesk, któr modzieców zwyky
konfundowa, która jako si zaczyna, patrz na brzegu '.

Chciaem V.'ani mie za swoje Lecz si teraz Wani boj.

Darmo si sadzicie Ju mi nie zwabicie.

To oko w pikno bog.ie Poznaem e zyzowate.

Darmo si sadzicie Ju mi nie zwabicie.

.<> Czoo przenosio niegi Teraz widz na nim piegi.

Darmo si sadzicie Ju mi nie zwabicie.

I te brwi jako dwa kaki Niewielkie maj przysmaki.

< Dopisano »na brzegu*:

• Pocoecie przyjechali, Darmo boty wyileplali.

Nie pójd za Wanie, Bo Wanie nie masz nic etc.

Nb. Tu ju zawsze co wiersz trzeba przykada:

Darmo si sadzicie, Ju mi nie zwabicie*.
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Wic z zakrzywionego nosa

I te jagody róane

Usta koral przenosiy

A gdy uchylisz ust obu

Zby perom si rownaJy

Kiedy mówisz, serce puchnie

Rumiece masz do bogate

Gdy te zaczniesz melody

Postrzegem z pod czapki ucha

Szyja i pier bya pen
Rami jedno troszk krzywe

Rce palce yowate
Darmo i ten garb chowacie

Wstanie tak ksztatna sndanna

Podniosa w tacu poczoszki

1 biodr masz jedne zbit

Cho ci te panna ustroi

Szpetne wier to zawicie

1 kwef na was krzywo ley

Kiedy panna pery wdzieje

Cho gdzie poyczysz klej nota

Stan jak torbi do obroku

Rkawy jako szuflety

Fartuch srodze ubrodzony

T to ladajakie fochy

Na wszystkirae niedona
Choby mi ci zalecali

Pewnie dla takiej gadkoci

Nic nie poyczaj
I ci co si w oczy sadz
A to Tobie Wani
Ani nie wyhcza tego

Ustawicznie idzie rosa.

Widz, e s malowane.

Teraz si zaskorupiy.

Wdziczna jak szkapa u obu.
Teraz wszytkie wyprochniay-

Bo z ust niesychanie cuchnie.

Obadwa ju trdowate.

Pikniej w lesie wicy wyj.
Widz, Wani kapoucha.

Bo j wycilaa wen.
Drugie take djabe dziw.

Jak Ezausz masz kosmate.

Cho sia rogu wkadacie.

Ledwie nie jakoby wanna.

Koszlawe widz masz nóki.

Znaczy to chromot skryt.

Bynajmniej ci nie przystoi.

Cho trupie wosy nosicie.

1 muszczka si szpetnie jey.

Kady si z ciebie namieje.

Jakby we ustroi kota.

Koszulaó wylaza z boku.

U poczoch atane pity.

Trzewik stary wyszpocony.

Ze chustka starej ciasnochy *.

W gcrzaeczk do potna.

Nie zalec v,'ielcy mali.

Nie zwabisz tu sia goci.

Bo o ci nie dbaj.

lubuj, e pokój dadz.

Nie mówi, e to byo nic

Co u mczyzny wasnego.

Darmo si sadzicie

Ju mi nie zwabicie.

Ciasnocha, koszula.
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331. Inwitacya panieska do ochoty modzieców w posiedzeniu.

Niech si dobra myl zaczyna,

Wszak to u nas nie nowina.

Zacznijmy tedy wesoe pienie,

Niechaj pochmurne ustpi cienie,

6 Smutnego czoa zamienie.

iczna niechaj melodya

Teraz nam mile wywija.

Pomó nam i ty, cny Apollinie,

Niechaj wesoy teraz wiersz pynie,

10 Przy tej wesoej godzinie.

Muzy, co gadko piewacie

A na Parnasie mieszkacie,

Pomknicie smyczki, rznicie piosneczki,

Poruszcie gowy na koncept nowy,

1.^ Kady was sucha gotowy.

Wy Moci panowie, cocie

Slo zasiedli zacni gocie,

Nie poowic, ca szklenic

Bez ceremonii przymknij si do niej,

20 Palcie do siei)ie, jako w potrzebie.

A my kompaniej pomoem,
Bdziem wypija co zmoem,

Do ochoty wszytkich pobudzajc,

Dobrej myli wam wszytkim dodajc

85 I humoru nadstawiajc.

332. Descriptio Nationum «.

Uispani. ludiciosi

Hispani viri Maiestuosi.

Grandes et rairi. Vultu austeri

• Przepisane z druku p. t. : »Icon etc. Wizerunk albo opisanie ani-

muszów pici co naprzednieyszycb narodów w Europie przez I. P. C
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Mente sinceri.

Gonsiliorum

Utiliorum

Providi cuncti,

Vivi defuncti.

lusli tenaces

loci spernaces.

Non sunt verbosi

Sed operosi.

Captis constantes

Gestis praestantes.

Sordidi victu

Mundi amictu.

Quis qualis? veste

Noscitur teste.

Sunt pleni fastu

Sed sine aslu.

lactitant genus

Nuraerant faenus.

Vix eis sulcus

Vel est bubulcus.

Servantes legiim

Amantes Regum.

Artes detrectant

Arma affectant

Ad quae sunt nati

Dum fas aetati.

Terris et mari

Bellorum gnari

Ouo pdem ponunt

Nunuam exponunt

Nisi elati

Morte prostrati.

Ad mercaturas

Ed ad usuras

Pronum servile

Yulgus est vile.

Caute furaces

Sed non rapaces.

Tegunt araores

Sed gratiores.

Spreti, per tricas

Vexant amicas,

Donec donata

Reddat amata.

Tacent irati

Si proYocati.

At non diurni

Sed diuturni

Ultores rixae

Menti infixae.

Religionis

Et regionis

Sunt dilatandae

Et propagandae

Semper intenti

elo ferventi.

Catholicismum

Et catechismum

Docent realem

Et non verbalem.

Inuisitores

Extirpatores

Calvinistarum Atheistarum

z fóciskiego na polski izyk sowo w sowo dla uciechy dostatecznie prze-

oony* (b. m. i r., 15 str. 4-0, po jednej stronie tekst aciski Barklaja,

po drugiej polski).
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Et perversorum Politicorum.

Hinc pax oplata

Et illibata,

Hispanas sedes

Colit et aedes.

Haec Hispanorum

Regua morum.

Po polsku:

Hiszpani.

Narod hiszpaski

Powany, paski,

Majestatowy,

W rozsdek zdrowy,

Z twarzy srogimi,

W sercu mnymi.
Rady bezpiecznej

I poytecznej.

Opatrzni ywi
1 ju nieywi.

Suszno trzymaj,

O art nie dbaj.

Skutkiem dziaJaj,

Sów mao daj.

W rzeczach swych cali,

W gestach wspaniali,

W yciu szczupymi

W szatach szumnymi.

W jakiej kto cenie

wiadczy odzienie.

S powanymi.

Lecz nie chytrymi.

Rodem brakuj ^

Rozchód rachuj,

Cho niema swego

Morgu caego.

Prawa pilnuj,

Króla miuj.
Nauk nie znaj,

Wojny szukaj.

I z ni si rodz

Póki si zgodz.

Morzem na ziemi

Zawsze mnymi.
Czego dostaj

Mocno trzymaj,

Aby drugiego

Zwlec ju martwego.

Drudzy kupcami

I lichwiarzami

Z pospolitego

Ludu prostego.

Nie wydzieraj

Sztucznie zmykaj,

Skryci w mioci

Gdzie co w grzecznoci.

Gdy ich zawodz
le si obchodz.

Dokd a mia
Wzitek wrócia.

Milcz wic radzi.

Gdy si kto zwadzi,

Lecz gniew co maj.

Dugo chowaj,

Mszczc potym zego

W sercu skrytego.

Obrocy zgoa

Pastwa, kocioa.

' Dopisano: brawuj.
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Z ich pomnoeniem

Gorliwym chceniem,

Wiary rzymiaskiej

I chrzecijaskiej.

Ucz zrzetelnie

Nie dwiku penie.

Inuisitormi,

Executormi,

S kalwinistow

I ateistów

I polityków

Przebiegych wików,

Zkd pokój wity
U ludzi wzity

W hiszpaskich gmachach

Mieszka i dachach.

Ten zwyczaj paski

Ma kraj hiszpaski.

Galii.

Galii famosi

Litigiosi

Furor calent

Impetu valent

Corpore breves,

Animo leves.

Capillis nigri,

Ad artes pigri.

Lingua procaces,

Yentre salaces,

Luxu effrenes

Etiam senes.

Yestitu compti,

Ad arma prompti.

Non provocati

Furunt irati.

Cadunt duellis,

Plures quam bellis.

Vix viri gestu

Faeminae uaestu.

Rident vel plorant,

Quando perorant.

Hosti venales,

Sponsis rivales.

Permutant leges,

Occidunt reges.

Torturis fortes

Contemnunt mortes.

Foeduscum Turcis

Cunctisue spurcis

Barbaris pangunt

Hispanis frangunt.

Et protestantum

Et rebellantura

Parricidarum

Et piratarum

Sunt receptores

Et defensores.

Perfidos amant,

Fidos infamant.

Yindictam fovent,

Diris se vovent.

Blasphemant, iurant,

Coelum non curant.

Confecti rugis,

Vix cessant nugis.

Sunt christiani

Fide, sed vani.

Credunt uod volunt.

Rident quod colunt.

Religiosi

Non scrupulosi.
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Seu cucullati

Seu purpurat!

Miscent in fanis

Sacra profan is.

Haec est Gallorum

Regua morum.

Francuzi.

Wojennikowie

S Francuzowie.

I popdliwi

I natarczywi,

Wzrostu maego
Statku lekkiego.

Czarny wJos maj,
Nauk mijaj.

S uszczypliwi

I skokotliwi

Zbytecznikowie,

Lubo starców ie.

Ozdobni w stroju,

Prdcy do boju.

Cho bez przyczyny

Burzy si iny.

Wicej ich ginie,

Gdy si nawinie.

Pojedynkami Nili wojnami.

Niemskie gesty,

Kurewskie kwesty.

miech lub kwilenie,

Krasomowienie.

Frzedawczykowiel gamratowie,

Wykrtnikowie, Krolobojcowie.

W mkach cierpliwi

I na mier chciwi.

Z muzumanami 1 barbaranu

Przymierze lubi, Hiszpany gu-

Tak protestantów [bi.

Jak rebeliantów,

Rodzicobojcow

Przechowywaj I ochraniaj.

W asce niecnota, Obrzyda

Pomst chowaj, [cnota.

Djabu si daj.

I Boga aj, Gdy przysigaj.

Baamutami, Cho ju starcami.

Chrzecijanami, Ale nie sami,

W wierze si chwiej,

Z witych si miej.
Naboni, ale

Szkrupu jest wcale.

I mniszy sami Z kardynaami,

Z ziemi jak trzeba

Mieszaj nieba.

To Francuzowie

Maj narowie.

Bali.

Itali svave3

Vultu et graves

Callida mente

Lividi dente.

Ingeniosi Fastidiosi.

Negligunt caepta

lura incepta.

Moram pertaesi,

Simulant laesi.

Eminent arte

Hostes, non marte.

Mensas frugales

Amant et sales.

Laesi confidunt,
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Nil tamen fidunt.

Arnici vultu

Tantum et cultu.

Officiosi Et curiosi

Sunt hospitales Et liberales.

Moneri cavent,

Advenis favent.

Donis ditati

Multum sunt grati.

Vivunt decore,

Gaudent honore,

Celant amantes

Sed aemulantes.

Non militares, Sed sunt scho-

Ludis et iocis [lares.

Cantuue vocis

Sunt personati,

Comoedi nat.

Scriptis lascivi,

Molles festivi,

Cortesiani.

Qui sunt Romani.

Oratione Devotione

Nullis cedentes,

Si sunt ferventes.

In his se frigent

Intantum vigent.

Ut atheistae Sint non Papistae.

Humanitate Et pietate

Sunt christiani Vere non vani.

Peregrinorum

Et miserorum

Soli patroni

Ad curam proni.

Haec Italorum

Regua morum.

Wioszi/

Woszy s snani,

Twarz powani,

Serca chytrego,

Jzyka zego.

Daleko widz, Prdko si brzy-

Niestali w rzeczy, [dz,

Lub le lub grzeczy,

Tsknienie maj
Urazów taj.

Peni zazdroci I skrytej zoci
Zcicha czyhaj

Zdrad .zmylaj.

Wrcz nie zawadz
Fortelem zgadz.

Obiad z wetami Lubi z ar-

[tami

Co smak uywaj, Lecz nie-

[ufaj.

Twarz, fochami. Przyj acioarai-

Chtni, askawi,

W rzeczach ciekawi.

Goci przyjmuj, Hojnie sza-

Przestrog nie lubi [fuj.

A radzi skubi.

Gdy ich daruj

Wdzicznie przyjmuj.

W yciu poczciwi, Honorów

[chciwi

Zawsze w mioci. Nieufaoci-

Nie onierzami, Ale akami.

W graniu, piewaniu

I w buffowaniu

Komediami, S dziedzicami.

W pimie agodni

Jurni swobodni.
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A Rzymczykowie Kortezanowie

Ueyotiami I decymami

wici prawdziwi,

Gdy s gorliwi.

Atheistowie Nie Papistowie

Swoj ludzko:^ci I pobonoci
Chrzecijaskimi

Ludmi wasnymi

Ubogich sami

S patronami.

I pielgrzymowi Pomodz gotowi.

Te obyczaje

W^ofki kraj daje.

Germani.

Viri Germani,

Invene.s, cani,

Artbus clari,

Oper rari,

Mente sincf^ri Fide non veri

Laboriosi Snd ebriosi.

Ut potatores Sic sunt. ultores

Ad raensam fratres

Senatu patres

Prompti ad iiaestum

Amant honestum.

Et parentibus Et cHentibus

Obst ringi curant, Servant quod

Peregrinantiir, [iurant.

Multum vagHntur.

Quovis in loco Non sine ioco.

Patriam [lutant

Ubi compotant.

Uxor et panis Si detur sanis.

Illis retenti Vivunt contenti.

Guncli ciyiles

Magni et vilps

Disciplinati

Ad cultum nati.

Sed gestu crassi, Voce sunt bassi

Blasphemant laesi

Yomunt obesi

Aedibus mundi

Prole foecundi.

Bella interna Ut et externa

Iuvenes uaerunt, Et duci ferunt

Nil curant, aeua
Vel sint iniua,

Num sint pro charis

Focis et aris.

Certant pro aere, Avari vere.

Relitiionem, Devotionem

Austeram rident

Credunt quod vident.

Illis doctrina Haec est divina,

Ouae sensus molUt

Gerraanus tollit

Quid de externo

Fiat inferno.

Haec Germanorum

Regua morum.

Niemcy.

Niemcy czystymi

Z modu siwymi

Sawni kunsztami

I rzemiosami

Wierni prawdziwi I niefaszy wi.

S pracowici Ale s i ci

Pijanicami I mcicielami.

W trunku bratami

W radzie ojcami
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Na zysk s chciwi

Jednak poczciwi.

Wszytko szwagrowie,

Wszytko kumowie.

Co przysigaj Wszytko trzy-

[raaj.

Wszdy wdruj I pielgrzymuj,

W dalekie kraje

Zkd miech zostaje.

Tam kdy pij Jak w domu yj
Ich dobre mienie

Zupa przy eni,

Kdy to maj,

Tam ju zostaj.

Obyczajnymi, Witszy z mniej-

[szymi

wiczy si daj Z rodu to

[maj.

W gestach grubymi W mowie

[podiymi.

Sakramentuj Obarci bluj.

W domu chdodzy,

W piod nieubodzy.

Zacigów nowych

Cudzych, domowych

Modo szukaj Trudy znaszaj

Lub wojna suszna

Lub te niesuszna,

Czy dla ojczyzny

Choby i bhni.

Kady gel woa
akomi zgoa.

I z religiej I z dewociej

Surowej szydz. Wierz, co

Nauka wita [widz.

Ta u nich wzitii

Z samego nieba e si nie

[trzeba

Ba piekielnego Ognia wieczne-

Tak wzwyczajona [go.

Niemiecka strona.

Poloni.

Fortes Poloni

Euites boni

Gens generosa,

Sed otiosa.

Nobilitatis

Et libertatis

Gaudent honore

Aeuali mor.

Duces vocari

Atue creari

Nobiles san
Putant inane.

ImniLinitates

Et dignitates

Plebeis neganl, Ut sint quos

[regant.

Vivunt priyati Ut ruri nati

Publicis curis

Rebusue duris

QuaesLu affecti

Vix sunt sic recti.

Dei mandata Caelitus data

De i rigorem

Mosis yigorem

Mitigant lenta Leg inventa

Captiyant nullum

Nec prendunt ullum

Nisi conyictum Et iure yictum.

Hinc ditiores
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Premunt minores.

Quos tollunt caede Solvunt

Observant reges, [raercede

Percudunt leges.

Nil celant iussi Plorant percussi.

Sunt prodigales

Non liberales.

Ut sine muris, Sic sine curis,

VivQn bibentes

Et comedentes.

Bonuin futurum Malum ventu-

Provident nunuam [rura

Haud cavent unuam.
Quando compotant Ebrii notant

Haustus aeuales.

Qui negant tales,

Hostes censentur Mensis arcen-

[tur.

Sordidis tectis Foedisue lectis

Et cum vitellis

Et cum porcellis

Degunt coniuncti Rustici cuncti.

Hospiti slramen

Vix dant et panem.

Nobiles cauti Sunt magis lauti

Domus ducales

Vel his aeuales

Struunt decore, Magno splen-

Sed mox erectas [dore

Linuunt neglectas,

Stillis sexcentis Plenas et ventis.

Fjde constantes,

Vota mutantes,

Yerentur clerum Et amant ve-

Divos honorant, [rum.

Dev()te orant.

leiunant stricte, Nil agunt ficte

Mens timorata

Illis innata.

Haec Polonorum

Regua morum.

Polacy.

Mni Polacy

Dobrzy junacy

Naród syncy
Lecz prónujcy,

Szlachectwa saw Z wolnoci
Zdawna nadany [praw
Prawem zrównany.

Ksit rzeczonych, Lub uczy-

Szlachta nie lubi [nionych

I tym si chlubi.

Swojej wolnoci I dostojnoci

Da nie gotowi

Plebejuszowi

Aby ci byli, Kimby rzdzili.

yj w swym stanie

Jako ziemianie.

Gdy suy w boju Albo w po-

Ojczyznie maj, [koju

Zysku patrzaj.

Mandaty z nieba Kiedy potrze-

Boskie rygory [ba

I wite wzory

Sami stosuj I mityguj.

Nie chc do tego

Wizi adnego

A przekonany I prawem wzda-

Zkd od moniejszych [ny

Ucisk jest mniejszych.

Zabiwszy kogo, Pac niedrogo.
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Krolow szanuj

A prawa [tsuj.

W rzeczach nieskryci, Piacz

S utratnymi [ubici.

A nie chciwymi.

Jak bez warunku, Tak bez fra-

[sunku

Bezpiecznie yj, Jedz i pij.

Dobru przyszemu

Jako i zemu
Nie zabiegaj, Za nic to maj.

Kdy biesiada,

Tam zaraz zwada,

Ze wypróniona Nie jest spe-

Zdrajc kadego [niona

owi takiego.

mierdzce maj Co w nich

Chaty z cielty [mieszkaj

Z wiómi, prosity,

Tame i dzieci U prostych

Niema co trzeba [kmieci.

Go ani chleba.

Ci co panami S z dostatkami

Wysokie dachy

I paskie gmachy

Kosztem stawiaj , W których

Lecz zbudowane [mieszkaj

Wnet zaniedbane

A ciecze z góry. Gdy zewszd
Tak paac wczora [dziury.

Dzisia obora.

W wierze trwaymi Niegorli-

Ksiy si boj [wymi

Przy prawdzie stoj.

Posty chowaj Nic nie zmylaj
A z przyrodzenia Strzeg su-

Tym Polska strona [mnienia

Jest zwyczajona.

333. Wiersze Andrzeja Wiszowatego do ksidza Dbockiego,
staroytno jzyka polskiego nad wszytkie caego wiata na-

rody wywodzcego.

O Dbocki, który dawne lata

Z prochu wykurzasz, od pocztku wiata

Wywodzc dawno narodu polskiego,

Imienia godzien ty Harculcowego ^.

Maj to darem twym Carstwo majcy, 5

Ze oni prawi Ohoryczynicy.

Maj si z czego szczyci Szczyciochowie,

e s ehwalniej szy ni Chwaodojowie.

Niech si ju Grzeczni z acniki nie chwal,

Gdy jzyk grzecznie, acnic sobie gal,
i

* Dopisano na brzegu imiona staroytne, wyJoone w gucie ksidza

Dboickiego : Herkulesowego, Carodunum id est Cracovia, Scythae, Ghal-

deowie, Graeci et Latini. Dodaj: Sarmaci (w. 5), Avares?
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Musi tu kady w tym by twoim akiem,

e pierwszy czowiek Jadam ^ by Polakiem.

Syn jego Uhy, co naprzód zabity,

I sani Obrzeza on m znamienity,

1.'. I ojcu swemu Ohszalon przeciwny

I on Harculec mstwem swoim dziwny

1 on Wyyrca i Ohyrca dawny,

Pierwszy Waraho pan nad Nilem sawny,

I Samejrami i cne Samezony.

2.» Którymi naród Szczyciochow wsawiony;

Nienasz. Mieniarca pierwszy A Szczyry jej,

Tak niegdy nazwa od swej kompaniej,

Gdy w Bahimonie Polacy mieszkali,

Wszytkiemu wiatu monie panowali

I nad Gongo sam i u Ogzonego

Pan tu sam ludzie Gwaru warownego,

Cho to Grzecznicy. acnicy, Golcowie

Z nich zrozszy mówi, e to Warwarowie

I od wschodniego Ociekanu byli,

30 Do zachodniego pastwa rozszyrzyli,

Ludzie swobodni, wolni sami sobie,

Siedzc w Ozyjej, Jaicrucy, w Urobi,

I Amaroch naszy napenili,

Olani, co j Iz pani odkryli,

s.^i Naszy husarze s Ostrogotowi,

Naszy kozacy s Wyskoczgotowi,

I zjadii Wrzcy, i ukowartoicie,

Niekiedy groni Wachom narodowie

(Których z jednego mamy niezliczonych

4') Od historyków, nie Boga, stworzonych).

' Adam, Abel, Abraham, Absaloii, Herkules, Odrisis, Fharao, Semi-

ramis el Amazones, 8cythow, Ninus, Monarcha, Assyriej, w Babilonie,

Nad Gaiigif-sem, Euxinum Ponlum, Barbarskiego, Graeci, Latini, Galii,

Barbarowie, Oceanu, w Aziej, Afryce, Europie, Ameryk, Alani, Hiszpani

Ootrogolhi, Wissogothi, Franci, I^ongobardzi, Wochom.
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Pierwszy Rajnict/, pierwszy Karolowie^,

Niezwycieni prawi Gogusowie,

Którzy Mianarco z Parzystokroczmiem

W swym Wypieractwie trzymali z baczeniem.

Susznie iikwila kraj pod Auilony, *5

e rozkwilonych uwika, rzeczony.

Tak byli nasi swój Dribon zasadzili,

Tak okrg ziemski Szczepdrzoyiem rzdzili.

Teraz czemu nie? Beczkos im panuje

I Czcz raz, a pan do Kupy ich psuje. m

Te rzeczy dawni w Baje ubierali

Pisarze, polskie imiona psowali,

Jedne grzecznili a drugie acnil\

Sia ich nawet i poydowili,

Ale ty, ksie Dboecki, grzeczy ss

Odkrywasz saw tych ojczystych rzeczy.

Jue odpsowa sia ahos dziwnie,

Sadzajc czasem lit rzecz przeciwnie,

Na swym Podpierze Wiedymion wywodzc
I Dahe wiedu z TJtenia przywodzc ey

Jede pole sztucznie, przez rone wygóry:

Ty jego da tor, twoje to wybory.

Kady z Lacha czci cieszy si tej sprawie,

e to s iste i sto ryje prawie.

A ty sam prawy Niebolicz, co z nieba os

Polsk przetwarzasz dawno, jako trzeba.

Czyh z widzenia, czy by w zachwyceniu,

I ztd te dziwy jeszcze masz w baczeniu?

Bodaje ty lat Matuciohchowych,

Bodaj i pociech zay Obranowych, lo

* Consules, Reges, Augustowie, Monarchi z arystocrati, Impe-

rium, Auilo, Tron, Septentrionem, Bachus, Ceres, Kupido, Bavari vi'I

Boi, Abusus, Literae, Papierze, [Etymon], AbiecadJo, [z Ateny? t. j. Ucze-

nie?] Aedepol, Vigor, Autor, Szlachcic, Ilistorje, Nobilis, Matuzalowycii,

Abramowych.

Wirydarz I. 10
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Bodaje uciech uy w Poradzie&y^.

Przez któr Rajka To gryz prdko biey... ^

334. Modlitwa o ma.
Boe, z którego rku wszytko dobro pynie,

A co komu naznaczysz, adnego nie minie.

Który maestwo wite w raju postanowi

I tam jego przywilej naj pierwszy ponowi.

6 Ten zakon najprzedniejszy przejrzae od wieku.

Przez mdrca rzekszy: le by samemu czowieku.

Wprawdzie rodzice mili piastuj w pieszczocie,

Lecz z lubym przyjacielem mio i w kopocie.

Rka umywa rk, noga wspiera nogi,

10 Przy dobrym przyjacielu nikt jest nieubogi.

Otó i ja, moj Panie, czynic wol twoje

Oddaj w ten to zakon mod pocho moje.

Racze mi da, o Panie, z miosierdzia twego,

Dobrego przyjaciela, do tego mdrego.

15 Daj w stanie pobonego, w cnocie przykadnego,

Przystojnego w post[jkach, a w leciech modego.

Daj, by na swym przestawa, nie pragnc cudzego,

Kontentujc si gdy ma swego do nowego.

Z statkiem susznym niech bdzie, Panie moj, chu mody,

80 Niech nie chodzi rwa ziela na cudze ogrody.

Daj takiego, moj Panie, z którym bym swe lata

Przystojnie dokoczya, wprzód zaywszy wiata.

Wiem, e Pan miosierny, daj bym doczekaa.

Abym z dobrym dobytkiem siedmiu pochowaa.

335. Dziewczta.

Sawne dziewczta, wy swoim koem
Uderzcie nizko a do ziemi czoem.

FXizABBT. Pewnie Halzusia pierwsza stanie w rzdzie.

Bo jako starsza przodek bierze wszdzie.

* W Paradyzie, Rzeka Tygris.

* Brak moe koca, bo karty 191—196 wydarto.
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SOPHIA.

KEGINA.

MARGAKETHA.

TEUESA.

URSULA.

CLARA.

EVA.

Wic obyczaj na, lubi ociidostwo,

Rada si sysz zaleca ubóstwo.

Nastpuj po niej Zosienku co prdzej,

Nie pacz i nie daj ju si prosi wicej.

Nie wstyd si tej tak brudnej zapanice,

Nic to nie wadzi, kiedy biae lice.

Nu ty Reginko, lecz stój, powiem mao:
Wida z pod ksztatu troch brudne ciao.

Zna e ci z modu w mleku nie kpano,

Miasto balsamu dziekciem smarowano.

Pod i ty Gretko ksztatna w opasaniu;

Rozkudaa si jakby po przespaniu.

Teresin blada, a oka skpego,

Radaby miaa przecie kochanego

I snadby ci kto móg poj z litoci,

Gdyby nie miaa utajonej zoci.

Ju ztd niebogo miej wrók niesab,

e rutk siejc pewnie umrzesz bab.

I ty Orszulko ujdziesz w swoim rzdzie,

Chocia o tobie ten gos synie wszdzie,

Ze co wprzód miaa koza pod pachami.

Teraz ci usiad gdzie midzy nogami.

I ty Marysiu troch zyzowata

Nie wstyd si, ujdzie tobie podle swata,

Jeszcze ty moesz pali niejednego,

Z tym mówic, a tu patrzc na drugiego.

Dzikuj Basi, e si ta nie wstydzi,

Chocia to dobrze we zwierciedle widzi,

e prawa baba, lubo w leciech mod,
A przeto darmo szafuje urod.

Nie wadzi prosi w taneczek i Klary,

Bo wiem, e dawno yczy sobie pary,

Acz j natura piegami popstrzya:

Zna, e na miesic w peni nie patrzya.

Jewusi przyzna, rada skacze z dusze,

Lecz i koszlawa, da jej pokój musz.

10*
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MARTHA.

45 CATMAKINA.

ALEXANDRA.

DOROTIIKA.

AONES.

CONSTANTIA.

HEDYIOIS.

ANNA.

76

Martmi w trbk nie djabe, bez raaJa

Na przyjaciela ponoby si dala.

Wic j nie wadzi troch poobraca,

A na obrocie pulsów jej pomaca.

Kto kogo, a ja chwal moje Kasi,

I pi i je da, i kae wle na si.

Z t ja wyskocz, a mnie moja Kasia

Po pracy uy da swego karasia.

Wic ty Oleski ze mn chciej rczego

Poskoczy wedug zwyczaju twojego.

Niech inszy jak chc z swoich przeszydzaj,

Nalazl hies grzebo, zwyczajnie mawiaj.

A ja za z tob Dosienku kochana.

Takimi dary od Boga nadana.

e ktoby tobie nie przyzna grzecznoci,

Tenby niegodzien ludzkiej spoecznoci.

Wic i ja czoem uderz Jagusi,

Której taki dank kady przyzna musi,

e chyba z twardej ten ma serce stali,

Kogo jej liczna uroda nie pali.

Kostka wspaniale w tacu rej prowadzi

I tak nad insze ozdobnie si sadzi,

Jakoby rzeka: jam jest wasza pani,

Bijcie mi czoem tak jako poddani.

Do taców prostych: wic jeli kuranty

Milsze, Jadwisia niech zacznie drabanty,

Która tak rczo w piknym toczy kole.

Równie jak cyga puszczona na stole.

A w piknej twarzy cnoty znamienite,

Hoduj serca neczem niepoyte.

Niech te Hanusia pokae co umie.

Powiedz kto dobry co o niej rozumie.

Powiem, nie bawic was dugimi sowy,

Bo gdzie rzecz jasna, mniej potrzebne mowy
W tacu je.st Sappho a w gosie syrena,

W cnocie Zuzanna, w gadkoci Helena.
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336. Lament jednej damy.

Ju nie ten ogród i nie te s cieki,

Plac tylko, w którym al przebywa ciki.

A smutna dama biedne oczy kryje.

Przeklinajc si, e samotna yje.

Pisze lamenta na suchej drzewinie: *>

Bodaj mi byy gbokie jaskinie

Na pustych lasach mizernie zawary,

Prdzej by si zy z moich oczu stary,

Ani te depcc cieki i ulice.

Po których przedtym czste obietnice lo

We dnie i w nocy say mnie nadzieje,

e si ta mio nigdy nie rozch wieje.

Za z maej chmury zaraz bywa burza?

Mio i wiara w niepami si nurza,

Serce w skalist opok obraca. ^5

Miru nie daje i dni moje skraca.

Dyament w rzeczy t mio rysowa,

Co kiedy j wróg zazdrosny zepsowa,

Ale nie toby tylko pisa trzeba:

Nieche nas sdzi, czyj jest wyrok z nieba. '"

A ja ju bd dni aosne wioda,

em si na takim kochaniu zawioda,

Z tym i umieram, a jeli kto bdzi,

Niechaj przyszy wiek obie stronie sdzi.

337. Epitaphium Reuteri admiralts Hollandiae, in navali praelio

cum Gallis in Sicilia commisso, caesi.

Terruit Hispanos Reuter, ter terruit Anglos,

Ter ruit in Gallos, territus ipse ruit.

338. Epitaphium Tureni.

Mille duces vici, tandem duce vincor ab uno,

Dux fu t ille tonans, luppiler hostis erat.
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339. Scomma in Gallos.

Quid facient Auilae, tecuiii si praelia tractent?

Quando te Cuculus vincere Galie potest.

340. Na herb Dziayskich. Kwoli jednej damie tego domu.

Co to za strzaa? co za popiercienia?

Czyli to strzaa zacno pokolenia,

Czy mdro znaczy? czy serce waleczne?

Czyli dostatek? czy wyroki wieczne?

6 Wszytko, bo sam Bog strza t piastuje,

A on w sercach przyjani miarkuje

Wiecznym wyrokiem, a za po piercienia

Jest wola ludzka, której rozdzielenia

Ta jest przyczyna, e cierpi tsknic,

u Dotd a najdzie swoje poowic.

341. Prophetia de futuris regibus Poloniae post decessum

Sigismundi Augusti ultimi lagellonidum.

Flos de Valle Henricus Yalesius cuius insigne fuit Tria

Lilia.

Nominis Corona Stephanus ex Graeco enim Stephanos

coronam significat.

Exul Fortunatus Sigismundus III. quem spoliavit regno Ca-

rolus Sudermannus.

Gloria Succedens Yladislaus IV. gloriosissimus regum.

Manipulus Sterilis loannes Casimirus cuius insigne manipu-

lus prolem nullam reliuit.

Noctis breve sidus Michael rex cuius insigne fuit luna cre-

scens.

Manus Congregatorum Joannes III. Supremus Regni Marschalcus

et Exercit. Dux.

Diversi color

Solus biceps

Ex duobus unus

Sonitus auarum
Custos yigilantiae.
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342. Carmen laureat! poetae Wizek. Na zdien wienta Dorotea
nabona matrona. Jejmoci paniej Dorotea Olinska od yczli-

wego i kochanki suga przypiesana.

wita Dorotea, mczenniczka prawa

Nie da si odstray poganina sroga.

Od wiara chrzeciaska, przy nim mocna staa,

Korona niemiertelna za to otrzymaa.

Theophilis kanclers barzo panna aowa
Dlatego tes po mierci jej chrzecian osta.

Gdy mu od wita Dorotea z raju boego

Prynios anio róa i kwiatka licznego:

Oto Theophile, tobie obietnica nosi;

Przyjmi to za wdziczna, barzo ci o to prosz. i

Theophilus wnet od tenczas i godzin

Przyj chrzest wita i zosta chrzecianin.

Czierpia te miercz jk i wita Dorota

Dlatego mu otworzy jest niebieska wrota.

yj z sob pospoa u Pana Jezusa, i

Gdy tam niemasz nic niemiertelnego.

Boe daj, aby kadego nabona matrona

Z wit Dorotea odnoszya niebieska korona.

I jak ona z Theophilnsem siedz sobie w niebie

Tak ebym ja z WMci siedzia podle siebie. 2

Co ja yczc WMci z sierca czyrego

Daj Boe WMi doczeka roka drugiego.

WMci yczliwie i kochanie

z siercza i czyre suga

Augustia Zimerman.

343. Dokoczenie Szachów Jana Kochanowskiego.

Anna z Fedorem skoro si pojli,

Zaraz spróbowa szczcia w szachy chcieli.

I z tym umysem poszli do óeczka,

On z puszk szachów, z tablic dzieweczka.

Nie mieli stou, ani siedzie na czym.

Wic lec grali; jaka gra, obaczym.
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Wnet ona naprzód rozoy tablice.

W rodku znak czarny biaej szachownice

A lubo skaza w czarnym polu bya,

10 Ta rzecz by namniej gry nie przeszkodzia.

Fedor te puszk rozwiza z szachami

I doby naprzód popu i z rochami.

W gr si udawszy, nie dawa poprawy,

Mocno nalega, jako rycerz prawy.

16 Ta za i sztuko w tym sw wydawaa,

Kiedy umylnie pola naddawaa,

Chcc go wysili; jako ju bez trochy

Pop nie ustpi placu z swymi rochy.

Lecz i z gry pierwszej wzi ju by nauk,
20 Nie tracc serca, pomiesza jej sztuk,

I taki da met, a jej zblady lice.

Bo od impetu trzask poszed z tablice.

Ona przegranej swej si dziwowaa,

A coraz wzgor warstatem kiwaa.
«6 Wtym gdy koniec gry, Fedor z szachownice

Popa i rochy wymkn, a tablic

Anna stulia, za ono przegranie

Groc mu wkrótce da powetowanie.

On si te znowu stawi obiecowa,
30 Tymczasem puszk z szachy zawizowa.

344. Lament jednej panny w maestwie oszukanej.

Ach mnie strapionej na wiecie sierocie

Przyszo w niezmiernym zostawa kopocie,

Rok, dni, godziny opakiwa moje,

Od ez zaledwie ju ywa stoj.

* Srogim tyranem szczcie mi si t^tao.

Bo czego hojnym gronem dodawao,

W jednym momencie z rk moich odbierasz

I r-oraz sroszy nieafekt wywierasz.

Czemu si sroysz, niefortuno moja,
10 Nad mn i w sercu prawie u podwoja
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ó mi zakadasz, a strapiona musz
Zndzon bólem karmi alem dusz.

akomy wrogu niegdy mej fortuny,

Pomó dzi piewa ze mn gorzkiej dumy,

Której podlego teraz serce moje, 15

Niema mi zajrze czego oko t\voje.

Wszytko to co mi przez moj wiek puyo
I co w mych oczu najmilszego byo,

Niechtne niebo z moich rk zabrao,

A al serdeczny za pociechy dao. 20

Gdzie si podziay (mio wspomnie) lata,

W ktorychem hojnie moga uy wiata,

e si pe mska o mnie ubija-a

Z kandorem swoim, o com nic nie dbaa.

Miaam do swory maeskiej tak wiele, 20

Ile dni w roku, mog mówi miele,

Równych w urodzie, poniekd i pany;

Wszyscy wstrt wzili dla mojej nagany.

Skromnych postpki miaam /.a prostot,

Bezpiecznym w mowie czyniam sromot. 30

Dzi o moj Boe jawnie mi to pacisz,

Kiedy moj ywot z srog trosk bracisz.

Dostaam (nie wiem) jeli z twojej woli,

Wroga nie druha, jarzmo mej niewoh.

Owiadczam niebu i z jego wiatami, 35

e bez mej winy pas skronie zami.

A co najsrosza by musi u wiata,

Ile na moje rozkwitniae lata,

Potwarz idc nieznonie szkaluje

I wiek bez zmazy przed ludmi nicuje. ^

Odbiera sownie cao ycia mego,

Skraca kurs zdrowia od Boga danego,

Niezasuenie zadajc mi rany.

Obacz cay wiat wiek moj opakany!

Którego trudno tak wypisa snadnie, -i^

Jako ez wiele z mych zrzenic wypadnie.
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Przez marmur ywy wydawa krynice

Serce me, które tocz me zrzenice.

Do sroga krzywda i nieporównana,

I Gdy w kilkanacie dni tak oszukana

Od mego wroga nagle pozostaam

1 splendor ciaa z nime postradaam.

Teraz, moj Boe, al moj tobie jawny

Przekadam i wiek zoty we zach dawny

. Opywajcy, proszc twej litoci,

By skróci raczy oczu mych aoci.
Znam dobrowolnie, em to zarobia

Za lat dawniejszych, gdym ludzi mamia
I dar twej aski za rzecz mniejsz miaa;

I Pocho mi moja do tego zwabiaa.

A wszake kiedy, najmocniejszy Panie,

Z aski twej teraz odnosz karanie,

ebrze si wa, by si ulitowa

A fortun dawnych cho czstk darowa.

Przyrzekam za to, wziwszy dar z twej rki

I poprzestawszy znosi takie mki.

Bd umiaa fortuny szanowa
I nie przestan za on dzikowa.

Nakieruj, Boe, prospekt oczu twoich,

Zdejmi powok czarn z oczu moich,

Otwórz mi wrota do twojej witnice,

Bym wyebraa twoje obietnic.

Wróg moj nagan z przejrzenia twojego

Niechaj odniesie od wiata caego;

Spraw to. moj Panie, aby za te zoci
Zosta podlegym piekielnej srogoci.

Niech go faszywa przysiga pobije

I wiaroomstwo niech pozbawi szyje,

Bo pierwej ciebie, mocny Boe, zdradzi

A mnie w niezwyk ohyd wprowadzi.
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345 Pieri sarabanda.

Smutny Filen a pasterz utrapiony,

Bdc od Lilii raz wzgardzony,

Peen alu i wymowy,

Zacz do niej tymi sowy:

Coci potym, Lilio nielutociwa,

Chcie, aby mi myl frasobliwa

Bez nadzieje, bez wolnoci.

Trapia dla twej dzikoci?

Od ez czstych ju oczu mych nie staje.

Serce dla ciebie ustaje,

Z ciebie mierci mam przyczyn,

Wiedz, e z rki twojej gin.

Jak ja umr, a któ wierniej nadeninie

Lub odkrycie, lub tajemnie

Chwali bdzie twe pikno.4ci?

Któ zwyciy me mioci?

Twej ostroci niemasz nic podobnego

Ani przykadu jej równego.

Boginie si zmikczy day
I kocha si nie wstyday.

I Gynthia swego Endymiona

Kocha musiaa i Adona

liczna Wenus obapia

I nic przez to nie zgrzeszya.

Wspomni na to, a serce miosierne

Sko na me proby tobie wierne.

Patrz na moj pacz i wzdychanie

Niech ci zmikczy me pakanie.

Umierajc twój suga nieszczliwy,

Cho ju strapiony i nieywy,

Gosi bd me wiernoci,

Paczc na twe niewdzicznoci.

Mciwe nieba sucha bd mej mowy,

Skocz me ycie tymi sowy:



156 WIRYDAKZ 3i6— 3i7

z ciebie mierci mam przyczyn,

Wiedz e z rki twojej gin.

346. Pie wtora.

Wdziczne gaje, wy zielone ki, ogrody pieszczone,

Dc których myl moja stroni Gdy si zgraje prónej chroni,

Z wami mie me zabawy Wara s jawne moje sprawy.

Was zayj bez zazdroci Kiedy yj w osobnoci.

U mnie za nic s honory lo Gdy widz wasze pozory.

Bo mi milej sie na trawie Nili na niepewnej sawie.

Wol nizko napa oko Ni w niewoliy wysoko.

Midzy róe, tulipany Wol wni ni midzy pany.

Tu mi zazdro.~ nie naruszy Ani frasunek ususzy.

Tu przeciwnej nie znam chwile ^^o Tylko ciche krotofile.

Je.li wdziczny sowik krzyknie Ten mi mózgu nie przeniknie

A agodny spadek wody Doda mi snu i ochody.

Gdy si miy gaj rozwija Niech mi trudna myl omija.

Za nic króle, za nic dwory Gdy widz wasze pozory.

Kiedy w miym sid cieniu so Nie korzystam w cnym imieniu.

A gdy smaczny zefir wieje Nie dbam o adne nadzieje.

347. Pied trzecia.

Tam gdzie morze równe brzegi

Nieodwrotn wod pocze,

Zacharaowa swoje biegi

Nakoniec Klimen aosny,

I myli do ez ochocze

Rozpuciwszy w al miosny,

Trzyma oczy swe wlepione

Ku odlegej krainie,

Gdzie mu serce utsknione

Tajemne wiody nadzieje.

Wic usiadszy w dolinie

Opiewa al niesychany

Smutny i nieubagany.

Skary si morzu aonie
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zy rzewne po nim wiadczyy i

A sowa jego te byy:

»Wy nakoniec dugie morza,

Posuciiajcie mej aoci:
W was soneczne gasn zorza,

We mnie ycie dla mioci. ^

We mnie ciki al przebywa,

W was mieszkaj niepogody.

We mnie nigdy nie ubywa

ez obfitych, a w was wody.

Wy polewacie falami '-i

Paskich brzegów piasek lekki,

Ja polewam ale zami

Nie brzegi, ale powieki.

Mnie s wnatrem myli moje.

Wam przeciwne wiatry wiej •'

I tym stoimy oboje

Wy wiatrem a ja nadziej.

Was wiosami przerzynaj,

Kiedy je w was eglarz moczy.

Mnie na wylot przenikaj s

Nie wiosa, ale dwie oczy«.

Tak mówi, gdy zazdrociwe

Odziane ciemnym wieczorem

Niebo go przymuszao,

Koczy sowa paczliwe. ^

I chocia mu si chciao

Odej i poprzesta skargi

Zawar sowa i wargi.

Wsta nakoniec a spojrzawszy

Ku krainie, gdzie mieszkaa ^

Jego tyranka zuchwaa,

I tam mionie westchnwszy

Na swoje nieszczcie srogie

Chcc pamitne mie swe ale

Wyry sowa te na skale:
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»Ja tam id, gdzie mi kae
Cika mio bez nadziejo.

Ale ze mnie nie wymae
al miosnej pamici.

55 Myl i afekt poleci,

Cho tu serce zgoreje,

A mio drog pokae.

Ja tam id, gdzie mi kae
Cika mio bez nadzieje.

GO A w takiej mojej aoci.
Jeli si kto o mnie spyta,

Powiedzcie mu cne syreny

I pokacie, niech to czyta.

e umieram dla Ireny*.

348. Pie czwarta.

Cho kto wie, e mu mio opacznie si stawi,

Nie dba i myl wesoo przy nadziei bawi.

Smacznie sobie wdzicznego snu wróki tumaczy,

Serce cieszy, jak moe, oddala rozpaczy.

5 I chocia umartwione serce w alu mdleje,

Lubo smutne dni wiedzie bez wszelkiej nadzieje,

Przecie si szczcia trzyma i tak sobie tuszy.

e mu nikt o nieszczyro oka nie zaprószy.

Lecz dla zwoki, której mu codziennie przybywa,

10 Sodkich myli i zabaw wdziczny czas upywa.

Co za gust, chyba sam al, temu co rad suy,
e im dalej, tym wicej w kochaniu si duy.

Nie moda to, kto swemu sowu nie jest panem:

Raz obieca by szczyrym i z serca kochanym,

15 Ale znowu inaczej odpowie z niechci:

Mam ja kogo inszego w sercu i pamici.

349. aoba po szkodzie.

Co mi po yciu przy mej aobie?
Kiedy nie umiem radzi o sobie.
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Oko si poci, serce rai taje,

Gdy czego w domu moim nie dostaje.

elazne czasy, czemucie dzikim

Myl uraon opasa.y szykiem?

Wziycie gwatem, com ulubia.

Czylim ja kiedy to sobie wróya?
Tak to fortuna u nas buduje,

Co dzi wystawi, jutro zepsuje. lo

Cóem wam winna, zawisne fata,

e mi ta od was potkaa strata?

Któ mnie pocieszy w razie tak srogim,

Któ o klejnocie powie mi drogim?

Choby mi zoto fortuna siaa, i.^

Mabym wier ztd pociech miaa.

Czemuecie mi o nieba day,

Jelicie nazad odebra miay!

Take to moje dranicie serce,

Gdy ogie w maej gasicie iskierce. 20

Czego nie widz, serce nie boli

I raczej nie mie nili traci woli.

A wycie dawszy znowu porway.

Ja bd paka na to przez wiek cay.

Kdy ci znajd, klejnocie drogi? 2.5

Szabym ochotnie przez ciernie i gogi.

Ale ju adnej nie mam nadzieje,

Ldem i morzem zarosy koleje.

Pomó mi paka kade stworzenie.

Gdy widzisz w domu moim to zamienie, 30

1 wy co w puszczach dzikich mieszkacie

I wy co w morzach gbokich pywacie.

I wasci prosz, ptaszyny drobne,

Zacznicie ze mn noty aobne.

I rybki ciche, co brodz w strudze, 3.5

Niech ku aobnej maj si usudze.

O pero droga, o liczny kwiecie,

Bd ci paka i zimie i lecie.
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Bd ci pJaka, gdy mi na oczy

I Lub we dnie, córko, przyjdziesz, lubo w nocy.

350. Kurant.

Mioci kto zaprzeda

Wolno i nadzieje,

Ten niechaj odpowieda,

Gdy mu si le dzieje.

> Darmo serce winuje,

Niechaj si nagotuje

Znosi wszytko cierpliwie,

Chceli y szczliwie.

351. Drugi.

Fillis, cho czuj, e darmo psuj

Serce sobie, mam nadziej,

Ze kiedy dfuej, Serce posuy.

Bez nagrody nie zgoreje.

) Nie pragn zbroje Na oczy twoje,

Cho si kiedy im nawin,

W poród twej zoci, Pewien mioci
Cierpie bd — a nie zgin.

352. Amor.

Libertas, carcer, pax, pugna, dolenda volnptas,

Spes metuens. mel. fel, feria, ludus, amor.

Interpreatia.

Wizienie przy wolnoci, pokój nie bez rany,

Nadzieja bojaliwa, miód z óci zmieszany,

Ucieszny art, i pena uciecha aoci:
To kres, to rei, to koniec, to jest met mioci.

353 Amantes.

Est amor in nobis, in lignis ut patet ignis.

Ignis uli lignuni, nos Ievis urit amor.
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Ligna aed in cineres yanescunt, ignis in auras,

Igitur nos cinis et noster quid nisi fumus amor?

Intrepretatia.

Nie to jest ogie, co si swoj moc
Wydaje wtenczas, gdy mu drwa pomoc,

Cho nie folguje (wtenczas kiedy pali)

Zotu i srebru, elazu lub stali,

Cho caym gmachom przynosi ruin,

W dym obracajc, w proch, w popió, perzyn.

Ten jednak, którym Wenera szafuje,

Wikszy swój skutek i moc pokazuje

Nad nami, comy z popiou stworzeni

I w popió znowu bdziem obróceni. ^'

354. Na imi: filozof.

Przy piknej paniej imieniem Zofiej

Wszcza si mowa o filozofiej.

Rzek kto, e filos zowie si mioci
Po grecku, a za Zofia mdroci.
Oz wie si na to m, co blizko siedzia:

Doplerom teraz o tym si dowiedzia,

e filozofem i ja si mianuj,

Bo ja kad noc Zofi miuj.

355. Na dziewczyn.

Zeszli si pod krzewin, ona pasa owce,

niech miuje kto chce.

356. Na ysego.

ysy oknem wyglda, kadc nocnym cieniem

Czoa pokry ysin, ali go kamieniem

Kto z ulice przywita: uchod, kpie, z ostatkiem:

Patrz na ludzie oczyma, a nie goym zadkiem.

Wirydarz I. 11
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357. Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci

. . . . dziewk, zawiodszy za borek.

Znalazi pod zadkiem jej z pienidzmi worek.

Ten si móg chlubi szczciem i zdobylkiem,

Bo prawie sodycz pomiesza z poytkiem.

358. Na czujn ochmistrzyni.

Trzy panny w jednym pokoju sypiay.

Wiedzc, e czujn ochmistrzyni miay,

Która przez cian dziur urobia,

Aby ni w nocy, co robi, patrzya,

Zabiegy temu, zabiwszy j kokiem,

Aby si mielej bawiy z pachokiem.

Baba do dziury, ali w dziurze koek,

Chybia baba, nie chybi pachoek.

Panny rzec mogy, e z dwojakiej miary

Zatkay dziur wedle paniej starej.

359. art do jednej damy w konfidentiej z okaziej pokonu
listownego napisany. J. T.

'

Nie dziw, e si widerek pokoni dotkowi,

Powszechnemu uczyni dosy zwyczajowi.

Zgodne to instrumenta, pospou legaj

Na warstacie i do dziur oboje si maj.
widerek na okrg pospolicie godzi,

Dotku podugowata barziej za wygodzi.

Kasiu, jeli u waysz dobrze sw postur.

Najdziesz w niej od widerka i od dotka dziur.

360 Na Litwina.

By Litwin na bankiecie, gdzie z wety do stou

Przyniesiono inszymi mietanki pospou.

* Dopisano: Bo on j zwa? widerkiem, a ona yicissim jego

dolkiein.
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Tam brat miy nie patrzc na ono zawicie,

Ji czwiertowa kozikiem jako na zabicie.

Poczn drudzy drwi z niego. On tym art zakoczy:

Kac do dziabla, któ baczy raooko w japoczy.

361. Na drugiego.

Ferezya wprawdzie rysia, kopak czamletowy.

Bot czarny jaowiczy. upan pakakowy;

Cinie si do pokoju. Hajduk co sta z dard
Odepchnie raz i drugi i uderzy twardo.

Stój! Jam pose upitski i zaraz wita si.

Ide precz skurwysynu, czemu nie w atasie?

362. Epitaphium onierza jednego, Ittorego kto przy zenie

zabi K

Folgowaa mi w krwawym mier okrutna boju

Kiedy, a dzi mi garo wzia na pokoju.

Tam byo pa na placu, gdziem mieczem wojowa,

Ach niestety tu gin, gdziem tylko miowa.
Ale o co mi zdrajca tak miertelnie pobi,

Co mu bya za krzywda, em mu dzieci robi?

Co za obraza? em si w jego kocha paniej ?

Daj go tam za m dusz kaduk mieta na niej.

1 To w rkopisie Czarter, nr. 1888, w w. 8 miota.

11*



Wiersze rozmaite JE. Mci Pana Jerzego

z Bukowca Szlichtinka.

363. art pikny o tabace, przypisany ksiciu Imci Januszowi
Radziwiowi, podkomorzemu W. X. L.

Jupiter, który siedzi na zmylonym niebie,

Zaprosi wszytkich bogów na bankiet do siebie.

Tam Ceres nawarzya piwa zielonego

Z szczyropszenicznych sodów naksztat migielskiego

Lubo te jako Leszno smak wdzicznych piw rodzi,

Albo naksztat brzeziskich, czym si kady chodzi.

Tam czynili bogowie lube sobie wczasy,

Krotofile, tam arty, lam swe alaspasy.

A podpeniwszy dobrze z rozkoszy skakali.

Muzycy za padwany, skoczne tace, grali.

Ale Wulkan, co bogiem starszym nad dymami,

Tymi cale niekontent pszennymi trunkami:

Zaczym sign do wacka, gdzie mia swe przysmaki

1 dobdzie smrodliwej rurki i tabaki.

Swd uczyni po niebie, z nosa dym wychodzi,

Woa kto, hej bogowie, dziwowa si godzi!

Wypadli jako wciekli, porzuciwszy skoki,

Gdzie Wulkan nosem puszcza dym a pod oboki.

Gwiazdy zami, e zote niebiosa zczerniay.

Miesic si w noc obróci, czarne ciimury wstay.
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Twarzyczki bogom zgasJy, a wfosy zocone

Z dymu nie zna. jeeli w piercienie krcone.

Poczn stka i kicha, zakaszle si drugi,

Inszym zy pyn z oczu, by przez Leszno strugi.

Wenus co kras miesic i sorice zdobia. ^^

Jej wdziczn pe tabaka sprona przykurzya.

Narzeka na Wulkana, niebotko, swego,

e tabaki zaywa, trunku piekielnego.

»Pfe, zawoa chudzi nka. przemiardy Wulkanie!

Nie czy z tej twojej paszcze piekielnej otchanie. 3

niewdziczny mierdziuchu, dosy e uapi,

Dosy daleko, e mi za on obapi.

Dosy e twe. w pierzynce zotej, ciao, mojej,

Zaywa wczasów wszelkich wedle dzy swojej.

Jeszcze mi usta w usta kadziesz przydymione, '

Które nad lipiec wdziczniej i miód ucukrzone,

1 czysz usta z U3ty i piersi z piersiami,

Dalej cyt, niech milczenie bdzie midzy nami.

A lepiejby zaniecha grzecznej gospodynie,

A wdrowa do chlewa z rurk midzy winie*.

Przemierdy tabaczniku, nie Wenery lice

Tobie nale, ale spro.nej czabanice.

Jupiter skary, e ty powietrze zepsowa.

Nie zna, gdzie prsed kurzaw strzay narychtowa.

I zalotny Kupido olsn od tabaki ^

I miosnych mu betow poginy szlaki:

Czsto si m do panny suebnej omyli

A pani miasto ma sug si posili.

Precz si i Juno bierze z dymu jak najprdzej,

Minerwa takich smrodów nie chce cierpie wicej. ^

Saturnus ten si krztusi, a za Febus zoty

Przywiera swoje jasno gstych dymów wroty.

I pikne Cererzyne obumary zboa;

Floridzine kwiateczki poschy, ae groza.

I krwawe zapotniay ora Marsowe 5

I tabaczny mu czyni dym piersi niezdrowe.
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Soz z oczu Rachowi czerwone strumienie.

e Wulkana tak dugo cierpi, podziwienie.

Pytaj zatym: dawno przywyk do tabaki?

60 Niedawno, rzecze, ale straszne dymne szlaki

Wypuci znowu nosem, e soce zamiy
I czarn ziemi czarne chmury ogarny.

Oracz przypad, bawoów u puga nie widzi,

I kupiec przerwa handel, ciemne szlaki hydzi.

65 I po morzu okrty na kotwicach stoj,

Cudzoziemcy, pielgrzymi i si w drog boj.

pi po chrostach cichuchne stada capów duych

I nie strzyg zioeczek po górach papuych

I ptastwo nie wydaje gosów ulubionych

70 1 gadzinki ucichy przy krzakach zielonych.

Dym zgoa taki pow^sta z tej miej tabaki,

e i babom zagubi zwyczajne ich szlaki.

Zgoa morzem i ldem niewdziczne nowiny,

Bo i pielgrzym nie moe przej do Palestyny.

7.^ Wszelka dusza nabona cikim zdjta alem,

e nie moe odprawi dróg do Jeruzalem.

I Febus urobiony z najlepszego zota

Zawar swej licznej twarzy na wszytek wiat wrota.

Ozwa si zatym Wulkan: Kiedym z uczty wyszed,

80 Tedy jaki piekielnik cicho do ranie przyszed,

Mówic, e Plutonowe to jest rozkazanie,

Abym ci z gor siarczystych nawiedzi, Wulkanie.

I przyniós mi kurzon tabak w podarek,

Jakoto nie byway w tym wiecie jarmarek.

85 Ja widzc, em si najmniej piwu nie przyoy
Anim w winnej jagodzie swych smaków zaoy,
Chtniem wzi, majc zaraz kurzy bogów lice,

e si wiata wszytkiego zamiy granice.

Kwano zatym bogowie pogldajc wstaj,

SH) Chcc jecha precz z bankietu do domów si maj.

Krzyknie zatym Jupiter, mówic: »ty, Wulkanie,

Nie czy z niebieskich krajów piekielnej otchanie.
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A jeli si podoba tabaka kurzona,

Smrod j bracie jako ciicesz w domu u Plutona,

Bo swdów takich midzy bogami nie trzeba,

Precz do djaba wyrzuci takie zioJko z nieba.

Bo je pewnie wytrc tym piorunem z gby,

Jeli nim duej czarne bdziesz kurzy zby«.

Porwa Merkury tabak krom wszelkich zawodów,

Zrzuci j; do indyjskich zleciaa narodów. i

Przyj to Amerykan z serdecznym weselem,

Mniemajc, e to byo jupitrowym zielem,

Gdzie dopiero co ywo tabak smrodzili.

Nozdrzami jako dwiema kominy kurzyli.

Co yvvo jej zdobywa do swojej winnicy i

A ona si te krzewi jak kkol w pszenicy.

Przypynie potym Hiszpan od Tagowej wody,

Który za szczciem nalaz indyjskie narody.

Ten pierwszy j do yznej Europy przypawi,

Niemców, Wochów, Francuzów, Anglików nabawi i

Tej niewdzicznej trucizny. O Boe przedwieczny,

Ju i naród nasz polski ten trunek bezecny

Opanowa, za którym kwitnca modoci
Leci, w si go sarkajc ku swojej aoci.
Mazur biedny obaczy, e Szwed tabak pije, i

Z miechu wyszczerzy zby a wyciga szyj.

Mówic: gdybycie mi te chcieli poczstowa.

Mógbym to którym korcem grochu oddarowa.

Da mu Szwed wnet tabaki, on pi korcy grochu.

Dzikujc, Bog ci zapa ask, panie Wochu. i

Pojrzy, ah z Mazura ju snierdzi tabaka,

Perfumy nosem puszcza, by jaka sobaka.

A ju i wdziczna Polska bawi si tabak,

Psujc dowcip i rozum by trucizn jak.

Tu koczc ciebie prosz, przezacny Polaku! i

Porzu to a zaywaj inszego przysmaku.

Ja trzymam z Radziwiy, wol wina flasz,

Wol piwo kowieskie ni tabaki tasz.
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Wol kuców leszczyskich nap' si dowoli

> I wina przepysznego z Boguszowej Woli.

Wol pi sok z tokaj skich jagód wyciniony,

Albo Piotra z Symonem kdy od Lizbony.

Wol pi wino ryskie, ski i kanary,

Alakanty, rywuy i w Lubczu miód stary.

Bd askaw, podkomorzy, by twa gówka trwaa,

Póki puszcza litewska miód bdzie dawaa.

.Ja ycz, ebycie si poty dobrze mieli.

Póki batyckiej wody z uku nie przestrzeli.

Porwana psom tabaka i jego macierzy

' A szlachetne wgierskie wino niech si szerzy.

364. Szlachecka kondycya '.

Pan to wielki, co na stronie

Do ma na swoim zagonie;

Czegó potrzeba,

Gdy z gb chleba?

» To moje wszytkie klejnoty:

Dobra myl, taniec, zaloty,

Wieniec na gowie.

Fraszka królowie!

O pompy adne nie stoj,

o Majc wcale wiosk swoje.

Z kmiotkami sprawa

Moja zabawa.

Zaprzgszy w pug sforne woy
Rad zasiadam z przyjacioy;

^ Wszytkie tytuy

Pene ampuy.

W stajni turek ogaskany,

W stadzie sekiel farbowany,

' Powtarza si ten wiersz w rkopisie Fiolra Smolika z r. 1613 i jego

wic utworem bdzie; czsty po SiWae rerum szlacheckich, uchodzi i za

wiersz H. Morstina i i.
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Jest i siedzenie

wietne na cienie. 2"

Nie trudno o kop w domu,

Za ni nie sJuc nikomu.

Suga i drugi

Jest od posugi.

Najdzie w piwnicy wgrzyna, ^>

Chmiel wystay; do komina

Niech przykadaj

A w dudy graj.

W kuchni domowa zwierzyna;

Sarny, jele nie nowina. -w

Rybk ma wie
Czasem i z dzie.

Czasem te i z kramnym jadam,

Czasem i z ksity siadam.

Chobym to przyda 3.>

I krolam wida.

Lamus peen wszelakiego

Jest rynsztunku onierskiego.

Obrona zdrowiu

Jest pogotowiu. 40

Myn i tracz na bystrej wodzie,

Jarzyny bujne w ogrodzie,

Chmielnik tu wtyle

A wyjrze mile.

Miasto blizko, targ niegodny, ^^

Koció doma, ssiad zgodny.

Chopków gromada

Co wsi za wada?
Dwór wkoo oparkaniony,

ona grzeczna, rozrodzony 50

Sad, jako w raju;

Gumno, jak w gaju.

Obora tusta; w stodole

Nie pustki, a podne role.
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:,'j Za okny pczoa:

Dieta zgoa.

Karczma we wsi przede dworem,

ania za tu nad jeziorem,

Granica z lasem,

«'j Drwa jak za pasem.

Go grzeczny, z nim arty, miechy;

To moje wszytkie pociechy,

Wsze krotofile,

Nie zna zlej chwile.

•i» Wsi cnotliwa, bodaj tobie

Kwita sawa ku ozdobie.

Jam twój, ty moja,

Moj skarb ch twoja.

Nieche nam Pan Bog ndznikom
'" Sam bogosawi rolnikom,

A wy panowie

Siedcie w Krakowie.

365 Pie '.

O coe si. pani matko, na mnie rozgniewaa?

Zera si swego, najmilszego rozmiowaa?
A jako to nie miowa, gdy to umie zasugowa

Krasny pachoek?
•^ Czy mniemaa, ebym miaa w wiecznej niewoli

Mieszka z tob, gód z chudob, ciko to boli.

Karaa mi bez przyczyny, teraz mi si trafi iny

Smaczny opiekun.

' Drukowana w »Kiernia8zu« (s. I. et a., okoo r. 1615) powtarza

si w rkopisie wierszow P. Smolika z r. 1H13, jako wiersz tego »Pie
drugac, por. niej nr. 359. Odmianki: w. 1 zgnieunila (lepiej). 3 go (nie

''^) 9^V 'o umie odsuyiwar Suszny pachoek. r> em ja. 6 Cierpie...

eizkoe. 7 dostat Luby opiekun. 10 zazyc. 11 Toz mi Bog da... miaam.

Ju tez jak ty u- fobie. 13 Daj .tir w.iciekli ci co rzekli. 15 Zgrzeszyalim.

16 .V« mae dziecko. 17 gin. 19 ./« mu tez. 2h Wszak si godzi. 27 Gdy
bez pociech te upyn . . pociechy gin. A grunt p. 30 Kto miuje a da-

ruje, to i t. d. 31 a (nie i), Nasze to niwo.
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Odpu, matko, wszake gadko chodzi kazaa.

I mnie byo skusi mio rozkoszy ciaa. lo

To mnie byo co i tobie, miaam i ja iskry w sobie

Cielesnej dze.
Daj wciekli, co wyrzekli, em sawy zbya.

g i plot, bym niecnot ja kiedy bya.

Zgrzeszyam, em z nim spaa, bcdaj em si rozstkaa i"-

Na dziecko mae.

W t godzin niechaj zgin, jeli auj.
em doznaa, czegom chciaa, a mu dzikuj.

e mi by namówi na to, a ja mu synaczka za to

Wrychle powij. 20

Ani wierz, by w tej mierze wstyd mia by jaki,

To sromota, gdy ma cnota szwank ladajaki.

Lecz to sam Bog w raju kaza, aby czek ludzkie rozmnaa!

Na wiecie plemi.

Na to godzi, kto si rodzi, by zay wiata, -'0

W zeszym wieku zysk czowieku s mode lata.

Gdy bez pociechy upyn, wszytkie nam korzyci gin.

Grunt ci przyjaciel.

Kadej radz a nie zdradz, niech si nie droy:

Kto cauje i miuje, ten nasz a Boy. •'^o

Bdcie powolne dzieweczki i miujcie parobeczki;

Wasze to niwo byo jak ywo.

366. Willaneska I.

Pomnisz, Amaryllido, gdywa z sob w chodzie

Pod jaworem siedziaa przy krynicznej wodzie,

Jakie czystej Dyanie przysigi dziaaa,

Kiedy ze mn na trawie zielonej lub braa.

Jara pas w lesiech jagnita, a ty z Dryadami •=>

Po górach kwiatki rwaa; bogowie ci sami

Za on mi raili; jam nie by od tego.

Gdy sama towarzystwa ze mn maeskiego
Pragna, i tak si w nas mio rozmnaaa.

Kogoby Amarvili sowy nie zwizaa? 10
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Leni nam satyrowie wesele sprawiali,

A ptaszkowie w krzykliwe szaamaje grali.

Miód w plastrach, wino w gronach, bukiew i kasztany,

Gruszka, orzech, to nasz by bankiet zawoany.
' Smaczniemy si w pragnieniu chodnego napoju

Szkopcem z przeroczystego napijali zdroju.

Po tacach rozmaitych Wenus mi z twej gowy
Wieniec zdjwszy w onicy oddaa bobkowy;

Mech z drzewa kdzierzawy, pociel nasza bya,
' Ziemia oe, gmach niebo; tame dowiadczya

Clici mych polubionych, w których nieustawam

A po tobie odmiany niioci doznawani.

Wiem, jako mi, za ono, przedtym miowaa.
Kiedy wicej w mych czonkach ognia najdowaa.

Dzi jeli si odemnie niedosy w czym dzieje

Odpu, bo niejednaki wiatr zawszegdy wieje.

Nie zawdy mode lata kwitn, a za czasy

I brzozy miazg trac i schn jdrne lasy.

Niezawdy, jak sama wie.z, wonne kwitn zioa,

' Niezawsze sodki nosi miód do ula pczoa.

Zima za latem idzie, czas odmiany rodzi,

Komu nieg pad na skronie, ju si nie odmodzi.

Ale ty mnie do mierci miowa lubia

A przeci do inszego serce obn^cia.

Gdzie teraz one arty i uciechy twoje,

Ktorymi zabawiaa teskliwe dni moje?

Gdzie one moje w lenych pokojach pieszczoty,

Gdzie wymylne przysmaki, twoich rk roboty?

Jako dawno mej gowy na swym chciwym onie
' F^iastujc nie iskaa, lub me zwide skronie

W rozkwity nie przybraa wieniec? Albo nasze

Mikko oe usaa lub z cedrowej czasze

miotan mi poia, albo mi opraa?
Zi^oa mia wszytkiego dzisia zapomniaa.

' Kio inszy na mym miejscu tych [jociech z;r/;y>*'a,

Komu inszemu cii lwu dzi suy yczliwa,
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A moje si diety w smutek obróciy.

Przesze chwile w dzisiejszych .zach si utopiy.

Boj si mciwej bogini, by ci nie skaraa,

Za to e rkojemstwa jej nie dotrzymaa.

Ja wedug przyrodzenia skaka musze, ale

Gotowemci przysigi mej dotrzyma wcale.

Mi mi pokój w staroci, lecz twoje za laty

Krzywoprzysistwo srogiej nie ujdzie zapaty.

367. Willaneska II.'

Wczora, kiedy do wody bydo rano gnaa

Cosi o bkarcie pieszczonym piewaa
A jam bar w gaju ciosa, gos (woj przeraliwy

Jak mi rozleg w uszu, wypadn teskliwy,

Spojrz a ty w jezierze biae iioki swoje

Pleskoczesz, których oczy gdy dopady moje,

Stanem zadumiay, a gorce siy

Nagle na mi z cielesnej dze uderzyy.

Ty mniemajc, e sama, nie mylc o zdradzie,

W jakiej si Wenus kocha i w skarb j swój kadzie,

Uchyliwszy giezeczka pono pchy szukaa

Na brzuszku, która mi ci na szczcie ksaa.
Tara dopiero trój przez m- szed pot, kiedym chciwy

Pas w twoich licznych czonkach swój wzrok podliwy.

Bielsze mi si twe ciao, ni kiedy nieg, zdao,

Wanie jakby si mleko ze krwi pomieszao,

A tam kdy si moja wszytka myl bawia,

W ciemnej chmurze szaratna gwiazda si wiecia,

Lecz mi szczcie przeciwne tych pociech zajrzao.

Zaczym niedugo moje to wesele trwao,

Bo mi wtym obaczywszy nago sw zakrya,

1 zaraz si z bydlty w pole pokwapia.

A jam paka nieborak, zy pomie gorzkimi

1 Obie Wilaneski powtarzaj si jako wiersze Smolika w rkopisie

z jego wierszami z r. 1613.
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Serdeczny zalewajc, upadszy na ziemi.

> Co byio czyni jedno w te za tob tropy

I po strznionej rosie szukajc twej stopy,

Zbieai'em ci, a ty snem pod gruszk zmorzona,

Usnwszy rozoya zapocone ona.

Przypadn na kolana, a Wenus kazaa,

> Aby koniec w tej sprawie tam ch moja miaa.

1 tak mi si askawie fortuna stawia,

e si za trzecim ledwie razem obudzia.

Ledwiem si co i tyka z wielkiej chci ciebie,

A bywao jak kura zarn po potrzebie.

Jeli smaku mioci mej we nie nie miaa,

Spróbuj na jawi, kiedy ywnie bdziesz chciaa.

Jam gotów, bo ukradkiem wszytko mi si dziao,

Czegoby si powoli wdy powetowao.

368. Dworska choroba.

Kia, szyszki, dymienice,

Z francuskiej przyszy granice,

W zantuzie im nocleg dano

Strzedz si tych goci kazano.

Nie móg wytrwa Polak miay
A mu si zna dobrze day
Przej kiepskich obyczajów,

Dosta po szyi hszajow.

Cudzoziemskim strychem strupy

) Zrodziy si koo d . .

.

Jako w niepoomskiej puszczy,

Szyszki po bie, z dziur krew pluszczy.

Zapomniawszy swego stroju

Ju .. . nosi w zawoju,

A w portkach turzy, Rzymianie

Wzili niezbdne wizanie.

We bie szura, w kociach amanie,

W mieszku trwoga; ach, moj panie,
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Czego kepstwo nabroiJo,

Kiepstwemby si nie skropUo. 2"

Przyjdzie poszuka doklora

Póki nie pognije skora.

Kasper ow z siennej ulice

Dobrze goi dymienice.

Royc ten ma pann w domu, "

Próno tam i z franca komu;

Ale Wilhelm, ten liszaje

Sals suszy, szyszki kraje.

Jan Hini, co pod Murzyny,

Przypdza do gby liny S"

A Jan Wolski ciesz dlotkiem,'

Przybijajc z góry mJotkiem.

Malcher goi pryszcze, piecze,

Miso rzee, yy siecze.

Hendrys z Stradomia do kiy ^^

Jest szczliwy, cho opiy.

Balcer za w kroku u panny

Maca i tnie medyanny

A Dominik szar mae,
Na wiatr wychodzi nie kae. '^"

Kasper ow ót czerwon

Rzy klisteruje zemdlon

Ow z witej Anny ulice

Hans Berk skrytej tajemnice

Nikomu zgoa nie wierzy,

Bo te rad do cudzych mierzy.

Acz ma on ku swej myli

Przecie mu j . . . zwisy.

Bo ni swemu ni cudzemu

Dogodzi moe adnemu.

Aczci przyczyna nie maa,
Gdy jego ona ospaa.
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i Upiwszy si spi jak koda.

Z pijanymi trudna zgoda.

Leczy te niele i fals,

Szyszki, guzy; ba i sals

Podczas raoniejszemu daje

> A w samym franca zostaje.

Bo jej nie wyenie potem

A szara ma [i] z kopotem.

Acz ta liche daje zdrowie,

Kogo maza, kady powie.

S, co kurz, s co parz,

Lecz Cl france nie przeswarz.

Najlepsze jest srebro ywe,

Chceszli mie zdrowie prawdziwe.

Jako tako, wielkiej mki
I Zayjesz z balwierskiej rki.

Bdzie si zda doktor katem.

Wolaby si rozsta z wiatem.

Tak ci umie franca, miy,

A naszy, nigdy bez kiy.

369. Piert.

Dworsk si ywi nie myl, szabl nie bd,
Ani za sioem z zwajcami w rzdzie zasid,

Ale nadobn dzieweczk ciskajcy jej rczeczk
Caowa bd.

i Bo co mi to za uciecha krwie rozlewanie,

oskot szabel, z dzia, z muszkietów gone strzelanie?

Wol ja sucha muzyki, siedzc sobie u podwiki;

To me kochanie.

Niech iij do siebie narody gono strzelaj,

) Niechaj z snb traktat czyni, niech si jednaj.

Ja ju wojsko mija bd, a do ciebie si przysid,

K asie ku moja.

Wino, lutnia, twa uroda, me delicye;

W tym si kocham, który pen do mnie wypije.
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A ci co s te w obozie, niech rany lecz na mrozie, i&

Ja niechaj yj.
Ciebie prosz, Kupidynku, co z uczkiem chodzisz,

Co mioci szybk strza w serce me godzisz,

Ulecz ten boi midzy nami, nie drcz nas wicej strzaami,

Co z nimi chodzisz. 20

Szlichtink Jerzy z Bukowca t piosnk zoy,
Który przy sodkiej muzyce wiek swój pooy.
Niechaje mu zdrowie suy, bodaje jako najduej

Na wiecie poy,

370. Druga.

Bujaem sobie jako ptak, zaywaem wiata,

W rozkoszym zawsze opywa, suyy mi lata.

Teraz oraz wolnocim swoje utraci. •

Czemu? temu: bom si z mioci pobraci.

Nie wiedziaem, co jest stan maeski na wiecie, 5

Ale teraz ju wiem dobrze i wy te bdziecie

Wiedzie: siedzie w domu a gospodarowa.

Trzeba chleba, wszytkim prawie zawiadowa.

A gdy da Pan Bog dziateczki, te bd leay
W kolebce jedno, a drugie za ojcem woay: 10

Papu, tatu, daj mamo, swemu dzieciciu;

Szwaczk, praczk potrzeba chowa dziewczciu.

To jest najmilsza, gdzie stado oboje zgodliwe,

Ale gdzie ona abo m które z nich gniewliwe.

Zdrada, zwada nie spodziewa si dobrego: 10

Fuki, puki, uchowaj Boe kadego.

371. Trzecia.

Zaprzgaj ory biae a nie konie

(Uyczy Wenus wiatrów, a id po nie)

W kantary zote i lejc z karmazynu,

Najmilszy synu!

Nie stawaj, prosz, bo koa ogniste, s

Pospiesz tym prdzej przez oboki czyste,

Wirydarc I. 12



178 WIilYDAK5« 371

Lazurom piknym jasnoci podobne,

wiatfem ozdobne.

A ja w swych gmachach paniej czeka bd.
10 Gdy uciszony wedle niej usid,

Dam potraw dosy i rozkoszne wino,

Pikna dziewczyno!

A przy tym akcie bd si gotowa,

Jakbym ci w gbk rumian caowa
ir. I usta barw koralu podobne,

Barzo nadobne.

Tam si przechodzim na góry osobne.

Kdy ujrzywa zwierztka ozdobne,

Jelenie mode, s te i sarneczki,

'!o Jako dzieweczki.

A z tej przechadzki do sadu poj dziewa,

Pod lip, drzewem rozkosznym, sidziewa.

Wychodzonego wina dadz flasz,

Dadz i czasz,

-'ft Ztamtd na pokój wesoy pójdziemy.

Wdzicznych rozkoszy i tam zayjemy,

Nad któr rozkosz ju wikszej nie trzeba,

Chybaby z nieba.

Cyprydo, ty ^ co tym zapaem wadniesz,

3'> Który pre w sercu, chobym tai, zgadniesz,

Co mi dolega i co mi tak pali,

Ratuj, monah?
Gasi nie trzeba, nie pragn wody,

Dosy bd mia serdecznej ochody,

' Tu zaczyna si nowa pie, nie Szlichtynga jednak, locz Piotra

Smolika, w rkopisie z r. 1613 jako >pie pierwsza* (>druga« bya wyej,
nr. 353) oznaczona. Odmianki tekstu: w. 29 Kupido, który tym zapaem itd.;

HO; Co mi pre w sercu; 33 Gasi nie ka i nie pra(/v; 37 wargom
dotkn nie pozwoli Ust koralowych, powiem ze nie boli Choby zgorzay
jiomieniem mioci Zetlale koci; w. 41 Nuz kiedyby mi tam szczcie
stawio Gdzie mnit m. e. i co (1) sercu mio; 43 byle z wier.
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Gdy ku mnie z serca westchnie ma Dyanna, ss

AnioJ, nie panna.

A kiedy wargom mym si tkn pozwoli

Ust rubinowych, aci a serce boh,

Chociaby ogniem zgorzay miJoci

Zemdlone koci. 40

Co kiedy by mi szczcie tak zdarzyo,

By gdzie myl cignie i gdzie sercu mio,

Fraszka i pieko, by ze czwier godziny

By u dziewczyny.

Lekcye Kupidynowe.

372. Lekcya pierwsza.

Bdc nad mode lata swoje miay
Piem si w gor helikoskiej skay,

A niedoszedszy jeszcze i w po drogi

Jem opiewa niemiertelne bogi.

Ju Encelada, ju dziewisiego -^

Pironeusa i wartogowego

mier wspominaem syna, a gdy one

Okrutne góry na kup zniesione

Wszech przywaliy, a gste pioruny

Biy do domu czarnej Persefony. 10

Potymem pióro nagotowa moje,

Bitne hetmany i surowe boje

Poda rytmami wiekopamitnymi

Przyszemu czasu a midzy mdrymi
Syn poet, odkd bystre konie 15

Zapala Tytan, a gdzie w morzu tonie.

A podobnobym przedsiwziciu memu
Tym by dogodzi sawy pragncemu,

Ale mi drog Wenus zabieaa,

I sposób inszych rymów mi podaa. 20

Pod, mówi, za mn, nie twojej to gowy,

Opisa bogi nadobnymi sowy.

12*
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Krwawym te dzieciom Marsa elaznego

Gosu i rymu trzeba tubalnego.

35 Poszedem za ni, gdzie ródziemne morze

Piknego Cypru yzne brzegi porze,

A tam pod mury Pafu bogatego

Piem zbyt wod zrzoda kryszlalnego,

Wod rozkoszn ale utrudzony

80 Wypiem razem z piaskiem pomconej.

Dziwny jad jaki i miasto ochody

Dodaem sercu pomienistej wody.

A tamem zaraz ledAvie ywy prawie

Upad, zemdlawszy na zielonej trawie.

86 Pacz mi si uda, a zy z oczu ponne

Cieky, jako nieg socem roztopione.

Wzdycham, narzekam, chce si nie wiem czego

A serce paa od ognia skrytego.

miaa si siedzc na zocistym tronie

40 Matka mioci, piastujc na onie

Potomka swego; tame sobie mali

Jej potomkowie po trawie igrali,

Których nadobne nimfy porodziy,

Lecz nie jednakie wszyscy maj siy.

« Bo jedni szlacht, drudzy wielkie pany

Z uków swych bij i zadaj rany

Niewinnym pannom, ci starych strzelaj

I troch bólu w gow przydaw aj.
Drudzy pospólstwo i nieunoszony

50 Gmin daj pod moc przemonej Dyony.

Sam dziedzic mony wojuje z poety;

Sam z krolmi spraw miewa i z ksity.
To nic; jasnego dolatuje nieba

I bogi trafia, którego potrzeba.

&5 Ci gdy od niego rozkazanie mieli

Wszyscy mi z ziemie zemdlonego wzili.

Przywiedzionego ku swemu stokowi

Wenu.^ mi w rce oddaa synowi,
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Mówic: otom dzi sug nowotnego

Przyja, synu, do pocztu mojego. **

Ale w mym domu jeszcze niebyway,

Zrazu do posug nie moe by miay.

wiczy go trzeba. Wzi mi do opieki

A wtym doby strza z haftowanej teki

Piciu celniejszycb, w piersi jak umierzy, «

Prawie mi w serce z ciciwy uderzy.

I tak ja nie wiem czym przyprawne byy,

e mi mdo i boi wszytek uleczyy,

Mi mi cieszc nadziej chciwego,

Acz nie bez strachu prawie ostatniego. ''

Przeto mi za ze zotowosy Febie.

Nie miej, e na czas odstaj od ciebie.

JeU i ciebie Kupido poima

Ani mu tego stosu nie wytrzyma

I dzi to pomni córka Peneowa, '>

Zkd ci te zdobi korona bobkowa,

I ja si pewnie przeciwi nie mog.

Takow w sercu uczyni mi trwog.

Gdy i bogowie, co niebem wadaj
I którzy w morzu gbokim siadaj *

I którzy w piekle sdz srogie mki,

Nie uchroni si jego miernej rki,

Ale co ywo pod jego moc leci,

Starzy i redni i te mode dzieci.

A tak moj [cny?] synu nadobnej Latony, s

Za twoj wol niech dzi moje strony

Bia pe rymy gadkimi piewaj
I wieczn saw tym sobie jednaj.

Mog za laty z Hippokreskiej wody

Strudzone myli nabywa ochody, 9

Lecz teraz ognia nie ugasz mego,

Chyba z napoju stoku cypryjskiego.
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373. Lekcya druga.

Pókim nie myliJ o adnej mioci,

Póki mi nie gryz} ten skryty mol koci,

Chociara te czasem widzia co piknego,

Nie tkno si to namniej serca mego.

A jako skoro pod chorgiew swoje

Waleczna Wenus wzia imi moje,

Nigdy me oczy pokoju nie maj,

Ilekro na twarz nadobn patrzaj.

Dziwnej uciechy z wejrzenia samego

10 Zawsze dodaj do serca godnego.

Midzy inszymi z panieskiej gromady

Przypatruj si Anusience rady,

Która mi w serce tak si wkorzenia,

e mi nad zdrowie moje barziej mia.

1;. Wic nie wiem, co mi dalej czyni trzeba?

Czyli ratunku czeka tylko z nieba?

Czyli przyoy starania pilnego,

Chcli dostpi skarbu tak drogiego?

Taki wic czowiek, ktemu wychowany

20 W wszelakim wczasie, przeto takie rany

Od tego uczku snadnie odnie moe,

Jakie mi zada, nieuchronny Boe.

A chocia zgoa inaczej nie tusz,

Jedno e czoem uderzy jej musz,

M Przedsi to bdzie najtrudniejsza na mi,

Pokaza jakie swej mioci znami.

Tai nie mog, mówi nie mam jako,

I ztd i z owad próbuj wszelako.

Przysie si nie miem, eby usyszaa

80 Wzdychanie moje; wdyby mnie spytaa,

Co mi dolega a snadby ratunku

Nie odmawiaa w tym moim frasunku.

Ju te na wiecie szczyrzy przyjaciele

Dawno pomarli; nie masz, komu raiele
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Mógby si zwierzy przypadku swojego s

A zdrowej rady poszuka u niego.

Próno to, przyjdzie raz si ju odway
A w tym rosole duej si nie smay.
Dobry mistrz Amor, a w tym zwyczaj ony,

Nauczy mówi jzyk niewiczony. *

374. Lekcya trzecia.

Maryniu moja, za ywota swego

Wiem e wiadoma tego i owego.

Na mi dopiero teraz nastpuj

Nowe przypadki i zdrowie mi psuj.

Nigdym ja tego przedtym nie rozumia,

lepy Kupido by zaleca umia.

A to mi liczn t dziewczyn chwali

I ustawicznie serce moje pali.

Chodz jak bdny, bo zgoa w tym domu

Nie miem swych rzeczy zwierzy si nikomu. i

tobie przecie myl mi jako tuszy.

e pomoc moesz utrapionej duozy.

Pomó dla Boga, nie bdziesz za szkod,

1 sam ci bdzie Kupido nagrod.

Wiemci, e niema serca kamiennego, i

Nie wzgardziaby proszenia mojego,

Ale co kiedy nie mam z to miaoci.
Przypatrujc si tak wdzicznej gadkoci,

Która w mym sercu czyni wielk trwog,

e i soweczka przemówi nie mog. ^

A tak nic wicej nie chc mie po tobie,

Tylko mi zale tak grzecznej osobie

A umiej uda szyrokimi sowy,

T mio raoj i ten ogie nowy.

375. Lekcya czwarta.

Juzem ja dawno po tobie poznaa,

Ie Hanusia w gowie zaigraa,
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Ale si zrazu pyta nie godzio,

Bo i mnie parnej to bywa niemio.

• Wiedze ju teraz i bd pewien tego,

e przyjaciela masz z niej yczliwego.

Dobrze wspomina przedemn o tobie,

Ilekro razy rozmawiamy sobie.

A jeszcze i ty nie pomyla tego,

' By rai si zwierzy utrapienia swego,

A jam ju ciebie. Stefanie, chwalia,

I nadziej twej chci upewnia.

Spu si ty na mnie. wiem ja tak drog,

e wam obiema niedugo pomog,
i Bdzie si pono zrazu ocigaa,

Jak ta, która w tym nigdy nie bywaa.

Ale to fraszka, modej biaogowy

Mdrym rozumem, jedwabnymi sowy
acno zwyciy; mury, baszty, way.

' Ludzkim dowcipom adne nie wytrway.

376. Lekcya pita.

Acz mi si wierzy nie do koca chciao,

eby mi szczcie takie potka miao.

Bez adnej prace, bez adnej trudnoci,

Tak prdko dosta wzajemnej mioci,
^ Próno to, namniej wtpi nie potrzeba,

e mi przychylna sama Wenus z nieba.

Czekam z radoci czasu szczliwego,

Gdy przyjdzie zay kochania swojego.

Szczliwa ziemio i szczliwe progi,

" Po których pójd twoje liczne nogi;

Wdziczne tam róe bd wyrastay.

Gdzie bd stopki tak pikne deptay.

Szczliwe ciany, które tak miego

Gocia wemiecie do pokoju swego.
' Szczliwe oe, poduszki szczliwe,

Dalej nie rzek, by snad zazdntciwe
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Tu kdy w kcie uszy nie syszay

A mnie nadzieje takiej nie przerway,

Bez którejbym y nie móg i minuty

Wesó, chyba jak skazan do pokuty. 20

377. Lekcya szósta.

Aepafrodyty niezwalczony synie.

Którego sawa po wszem wiecie synie,

Jeli mi zicisz dar twój obiecany,

Tobie z marmuru otarzyk ciesany

Na znak wdzicznoci kosztowny zbuduj 5

I twojej mocy pami wymaluj,

Ktorby modzi poet czytali

A w swoich ciebie kopotach wzywali.

Ty mi dzi naucz, tyrona swojego,

W takich potrzebach nic niewiadomego, 10

Ty dodaj serca, dodaj i miaoci,

Kiedy mi przyjdzie do pierwszych trudnoci.

A spraw to przytym, aby wiecznie trwaa

Zaczta mio i koca nie znaa.

Bo moim zdaniem nie masz nic ciszego, "

Jako poprzesta kochania swojego.

Acz o mnie nie masz adnej wtpliwoci,

Bym mia zacztej poprzesta mioci,

Lecz biaegowy ten obyczaj maj.
e obietnice rady odmieniaj. 20

Susznie rzek jeden: pisz na wietrze sowa,

Kiedy co komu rzecze biaagowa.

Jamci nie dozna, bo to pierwsza strzaa

W mym sercu z uku twojego zostaa,

W której haki mocno zakrzywione ^^

Nie mog atwie by wykorzenione,

Jeh u panny drugi postrza taki.

Pewnie i pomie mioci jednaki.

Ja tobie zato, cny Wenery synie,

Tu na tym brzegu, kdy ten San pynie, '°
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Wieczn pamitk zostawi twej chway,

Kdy si wiec dzi Dbrowskie way.

378. Lekcya siódma.

Na co si matka twoja zapatrzya,

Gdy ci tak liczne stworzenie zrodzia,

Halusiu wdziczna, bó ty Amorowi

Barziej podobna, nili czowiekowi.

I Wenus nie wiem by tak gadka bya,

Kiedy swe dzieci jedyne powia.

A wic gadkoci obie si zmieszay.

Któr ma Wenus, któr Amor may.

W naszej Koronie niemasz równej tobie,

Darmo si drugie podobaj sobie.

Tobie natura szczodra darowaa

Wszytko, cokolwiek osobnego miaa.

I przeto aden niech si nie dziwuje,

e kto ci widzi, kady rad hoduje.

Ja te na wiecie znam nadobnych sia.

Przecie mi adna tak nie zniewolia.

Jako gdym ujrza wdziczne oczy twoje.

Nierówne szczcie i pociechy moje,

Zaraze mi si tak upodobaa,

Jakoby serce da sobie kazaa.

I daem z chci nic si nie strachajc

Ani wymówek prónych nie szukajc.

Ty je masz w rku, moesz wszytko z niego

Uczyni, jako z niewolnika twego.

A tak chocia mi jeszcze nie zicia

W tym, w czym mi aska twoja upewnia,

adnym jednak nie myl wtpieniu,

Póki tam serce u ciebie w wizieniu.

1 dzi e na mi agodnie wejrzaa,

Znowu mi nowej otuchy dodaa.

Zkd mam nadziej, e prdko i ciebie

I serce twoje bd mia u siebie.
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Wtenczasby adne zoto w takiej cenie

U mnie nie byo i drogie kamienie,

Jako twe licznie formowane ciao, a

Kiedyby ze mn pospou siedziao.

Niechaj bogacze jako chc smakuj
Skarby swe, jeli mioci nie czuj,

Nie wiedz, co jest na wiecie dobrego.

Nikt mi nie zbije z propozytu mego: 4

Fraszka królestwo, fraszka majtnoci,

Fraszki rozkoszy wszytkie bez mioci.

A ja jeli ci sam bd piastowa,

Niczym mi aden nie bdzie celowa.

379. Lekcya ósma.

Z wdzicznego oka równy socu bije

Promie, z okrgej blask wynika szyje,

Wos za przechodzi zoto, a rumiane

Usta. jakoby w purpurze zmaczane;

Krew wespó z mlekiem s w licznej jagodzie;

Kady si pyta o twojej urodzie.

Boginie, nimfy nadobne celujesz,

Gadkoci a pci z Wener wojujesz.

Twa wdziczna rka gdy cokolwiek robi.

Jasnoci swoj wszytko oraz zdobi. 1

Stopk uraa twarda ziemia twoje.

Tam gdzie przechadzki odprawujesz swoje.

A cho nastpisz na fiaek may
Lub na lih; przecie jej kwiat cay.

Drugie gowy swe niech przyozdabiaj, 1

Niech pikn per szyj otaczaj:

Ty okrom tego masz do sawy w sobie,

Która, Marysiu, wanie suy tobie.

A gdy rozwijasz miodem nakrapiane

Usta twe, muzy milcz zadumane a

Na twoje gosy, którymi w skrytoci

Serdeczne strzay pomienia mioci
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Miecesz, duszy mej rany wielkie dajc,

I srogimi j postrzaami krajc,

e ledwie w grobie dla takiej srogoci

Nie przyjdzie zJoy utrapionych koci.

Lecz ja to wszytko od ciebie przyjmuj

I za twe chci wszelakie dzikuj.

Cho nie we wszytkim ask tw uznawam,

Przecie si sug twoim by przyznawam

I takim, ktory szczyrze yczy wszego

Zdrowia, mioci i mienia dobrego.

380. Lekcya dziewita.

Masz w sobie wielkie, Marysienku, cnoty

A e i wsporani przystojne przymioty.

Rozumu dosy i mdroci w tobie,

Jasna twarz twoja cignie wielu ksobie.

A oczka twoje jak gwiazdy niebieskie,

Na których wisz wszytkie kraje ziemskie.

Nie zdobi ciebie pery ani zota,

Ale twa grzeczno i z mdroci cnota.

Syreny morskie przechodzisz ozdob.

Tak ie adna nie ma nic przed tob.

A jako ony nadobnie piewaj
Wdzicznymi gosy, tak te nic nie maj
Nad ci takiego, bo ty i ludzkoci

I cnot wiele masz i dosy gadkoci.

Co w sobie Wenus i Helena miaa,

Zuzanna take, wszytko ty pobraa,

Które ju wyszy z wiatowej opieki,

A ty, co Bog da, zaywaj na wieki.

381. Lekcya dziesita.

Pikna twarz nieme miewa zm lecenie.

Demostenosa nie trzeba Helenie,

Ni Kostusienku tobie Cycerona,

Zaleci ciebie, cho nie mówisz, ona.
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Nic nie jest paszport ani przywileje, i

Grzeczno przywilej, komu j Bog wleje.

Wiele, wierz mi, ten przywilejów nosi.

Który cho milczy a wszytko uprosi ^

382 Przestroga.

(Reszty brak, bo str. 257 i 258 wycito).

» Patrz: Dodatki.
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383 Do niesownej *.

Zmylaj, jako chcesz; sad si, jako raczysz;

Czy obietnice, e mi nie zahaczysz;

Powiadaj, e mi miujesz bez miary —
Siowa twe adnej tu nie znajd wiary.

Przysigaj, e si statecznie kochaa.

Nie bdziesz wiary i w przysidze miafa.

Powiadaj, w serce e strza raniona

Kupidynow i e uleczona

Ju ta na wieki rana by nie moe —
Ju mi nie zwabisz, strze mi tego, Boe! i

Widz, co si w ci wlewa i jak mao
Szczyroci samo przyrodzenie dao.

Widz, e serce nosia kamliwe;

Nie wierz, bo mi zabia za ywe.

384. Na susz.

Niech ci wszytek wiat, z chodów swych obrany,

Za kanikuo, aje naprzemiany

* Te i nastpne wiersze, których szyk bardzo pomieszany, powta-

rzaj si w wydaniu warszawskim (z Kanikuy i t. d.), chocia tytuJ ich

bywa czasem odmienny (np. Redivivus, w innym rkopisie: Rediyiyatus,

w druku: Odywiony i t. d.) i tekst peniejszy lub poprawniejszy.

Wirydarz I. 13
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I upalony twym ogniom zorzeczy —
Ja swoje wasn majc rzecz na pieczy,

i Dzikuj, e mi strug wysuszya

I do mej Zosie drog uczynia.

Ju teraz bystrych poprzestawszy biegów,

Zawarta rzeka pilnuje swych brzegów;

Ju teraz w nocy ukradszy si z domu
• Przebrn bezpiecznie, nie czekajc promu;

Ju do kochanej spieszc si zabawki.

Nie bd patrza ni brodu ni awki,

Kiedy za twoj tak znaczn wygod
Ledwo e piasek powóczy si wod.
By by Leander takie mia pomocy.

Szczliwszej pewnie zayby by nocy

I dopynwszy znajomej latarnie.

Nie zginby by w sonych wodach marnie.

I mniC; gdy krzywej nie chc czeka odzi,

I Chocia i po pas zabior powodzi,

Mniejsza to, kiedy po takiej kpieli

Usn na mikkiej u Zosie pocieli.

385. Wymówka.

Wyzwa na pojedynek kto majc uraz,

Lecz e przez baniti na honorze zmaz
Mia jego nieprzyjaciel, wprzód si prawnych pyta,

JeeU si wzi w gb godzi od banita,

i I nie chcia si bi, bowiem prawo temu przeczy:

Nu zdrowego w honorze banit okaleczy.

386. Kurant.

Dziewczyno ma nadobna liczna i ozdobna

Twarz mi twa uwodzi, Na serce me godzi.

Warkocz bujno zoty Kae mi z ochoty

Zosta hodownikiem 1 twym niewolnikiem, lo

Brew czarna wyniosa Jagody przeniosa.

Promie oka twego Miecz jest serca mego.
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Warga rubinowa, Mowa z ust cukrowa

Brnie w serce strapione Mioci zranione. 20

15 Rka bielusieka liczna, malusieka,

Cignie serce moje, Chce da ask twoje.

Cieniuchna jak tka S Nadobne dranitka,

A dla twej grzecznoci Dokonam z mioci.

387. Do psów.

Psi, którzy tego strzeecie pokoja,

Gdzie sypia pani, gdzie zbiega myl moja,

Dla których ani z ni si mog schodzi

Ani pilnoci matczynej podchodzi.

Ani oszuka uprzykrzonej mamki

Ani zaglda przez dziur u klamki

Ani dziewczta obsya wiecami,

eby trzymay jzyk za zbami —
Unicie na czas, odpocznicie sobie,

Aza mi si co pociechy uskrobie. 1

Wszak te niebieski piesek, który wschodzi.

Strzee jej za was i z stray was zwodzi.

Zasi psi! ju te ten stró was przeway.

Godna anielska twarz niebieskiej stray.

Nie chcecie ani proba ma was ruszy 1

I drzecie gone paszczeki po uszy.

To was musi kl: Bodajecie mieli

Tak wygod, gdy bdziecie chcieli;

Niech was zarazi psia gwiazda robakiem,

I hajduk strzee z gotowym pohakiem; 21

Niech zapomniawszy waszej przeszej cnoty

Wlok póywych hakiem midzy poty.

388. Redivivus.

Jeli to prawda, co kiedy uczony

Mniema i twierdzi filozof z Krotony *,

1 tka, lalka; dranitka, piersi.

2 Dopisano: »Pithagoras«.

18*
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e dusze ludzkie doszedszy swojego

Kresu i ciaa pozbywszy pierwszego,

5 W inszy si upie na now swobod

Przenosz, w inszy ksztat, w insz urod,

1 inszej nie masz po tej mierci szkody,

Tylko na star dusz upan mody,

Moemy z mierci przeszydza i tyle

10 Niesmaków sobie nie knowa w mogile.

Tak i ja, kiedy dni swoich dopdz,
Kiedy ostatni parki zwin przdz,

Opuszcz z chci zwiotszae achmany

I ni na nowy bd zawoany
15 ywot, bd si w powietrze zmieniony

Przy Jadze bawi, jak wietrzyk pieszczony.

Bd j chodzi podczas kanikuy,

I poddymajc na piersiach przy.stuy,

Czegom yw pragn, w tej alabastrowej

JO Jaskini czeka bd formy nowej.

389. Ogrodniczka.

Nie wiem, zkd nad swój zwyc?aj litr>ciwa

Zemdlae zioa Jagnieszka jtolewa

I chodzi ogród lipcem upalony.

Na co ja patrzc, rzekem zamylony:

fi Nie wod na was ta bogini toczy,

Ale was z banie zami mymi moczy.

Szczliwe zioa, wara si zy dostay,

Które okrutn dziewk mikczy miay.

Pójdziecie bujno, kiedy swoje oczy

10 Nad wami blasków sonecznych roztoczy.

I odywi was samo przyrodzenie.

Soce z jej oczu, z moich dda strumienie.

Nader szczliwy wirydarzu, który

Odywia panna, pomkniesz si do góry

i."i I hojno wielk przyniesiesz owocy,

Bo ta rka jest tej wadze i mocy.
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e czego si tknie i czego si imi,

Rocie jej w garci, chociaby i zimie.

390. Przypodobanie

Nie pochlebuj, wierzysz temu, tusz,

Ale ci z niebem, panno, równa musz.

Usta twe w koral ubrane jak zorza,

Kiedy rumian twarz wynosi z morza.

Oczy tak biaym blaskiem wiec ziemi,

e si mi soce za chmur z swoimi.

Pe biaa mlecznej nie ust[)i strudze.

Bez przypraw, któr wo kraje cudze.

Gos, kiedy piewasz, tak wdziczny, e zgoa

Serafickiego przewyszasz anioa. w

jakobym si do tego wyciga.

ebym to niebo, nowy Atlas, dwiga!

1 chociaby mi z urazu ledz w grobie,

yczybym nosi ten olimp na sobie.

Byle mi niebo prac odwdziczyo, 15

I wie mi na si wzajem pozwolio.

Wszak takim id rzeczy ludzkie chodem.

e kto by z wierzchu, bywa i pod spodem.

391. Dialog modzieca z Wener.

M. Ratuj, Wenero wszytkowadna, prosz.

Porad w tej doli, któr dzi ponosz.

V. Kochaj, mioci mio jest nagrod.

M. Czyni to, ale darmo i z sw szkod.

V. Dawaj podarki, co wi i bogi.

M. Chciabym, lecz nie mam, mieszek mam ubogi.

V. Obiecuj. M. Sowy nie wskóra goymi.

V. Przysigaj. M. Szkoda artowa z witymi.

V. Gdy wszytkie w gowie szwankuj rozumy,

Pisz wiersze. M. Trudno o miosne dumy. 10

V. Wic próbuj szczcia, wle tam oknem w nocy.

M. Strach mi od stray kijowej niemocy.
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V. Porwie pann a dotrzymaj wiary.

M. Boj si prawa i katowskiej kary.

i V. To ju ostatnie lekarstwo da musz,

Kup sobie powróz a zadzierzgni dusz.

M. Ju to tak Wenus cnotliwa i z synem,

Cukrem si wszczynasz a koczysz pioynem.

392. Iglica.

Straszliwa broni, w której ani zota

Wyborno ani misterna robota

Nie jest tej ceny, jako to e wosy

Pod twym s rzdem tej zoconej kosy,

5 Nie miej mi za ze, e zwykej posugi

Odbiegasz ani przyjdzie wicej dugi

Pdziec^ rozdziela warkoczy, ni stroki

Czyni ni z wstek do wosów zawoki.

Bo ci nie rka zodzieja mocnego

o Ani rozbój ce na up upartego,

Ale wiernego sugi chciwo bierze,

Który wiedzc, e nie zdoa Wenerze,

Chocia bezbronnej, kiedy na naciera,

Wszytkie jej bronie; jak moe, odbiera.

5 mia si Kupido, patrzc na to z nieba

I rzek: ju wicej broni mej nie trzeba,

Bo si ten siepacz poima w kradziey

I co chcia unie, tym przebity ley.

Jako poczuem, em miertelnie ranny.

!o Tak ma broni wojuj nas panny!

393. Stan opakany.

Pytasz, jak si mam? Co za moje ycie?

Takie jak ty chcesz, to jest mianowicie

aoci pene, ciemnoci nakryte.

Godne pokoju i w troski uwite,

' Pdziee kosmyk; stroka linja, przedzia.
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Skpane we zach, stae w zym humorze,

Przykrzsze nili noc, burzliwsze ni morze.

Ognia gortsze, chodniejsze ni mrozy,

Sabsze ni plewy, krtsze ni powrozy,

Bdniejsze ni ptak, jako ów leniwe,

Spokojne jak wiatr abo srebro ywe. '

Pytasz, z kim mi kompani wiod?

Serce me ogie, a oczy za wod
Od ciebie wziwszy w wieczne towarzystwo,

Z nimi ju mieszkam, to moje mylistwo

A przytym skarga na twe obietnice i

I blado twarzy i serca tsknice.

Taki moj ywot, ta moja druyna,

Cokolwiek zego od strza Kupidyna.

Ale ty, Jago, kiedy o mym zdrowiu

Pytasz, mieje wraz leki w pogotowiu. -'

Bo tak i doktor, wprzód pulsu próbuje.

Pyta o zdrowie, a potym ratuje.

394. Na pJacz jednej damy » wiersze.

Paczesz, Phillido, i liczne jagody

Potoki sonej przebiegaj wody.

Jak wic odwil rosa kwiat róany

I ogród zdobi niemtne fontany.

Dobrze tak na ci, e wdy raz uczujesz,

Jako niesusznie z moich ez dworujesz

I jak to ciko wylewa mej duszy

Pacz, co ci najmniej nie zmikczy, nie wzruszy.

Ale to nie twe zy, tylko twe oczy

(Jak soce) ten pacz, co si z moich toczy, u

Promiemi swymi cignwszy do góry,

Teraz ten smtny deszcz zpuszczaj z chmury.

I jubym si ba potopu strasznego,

Ju o korabiu mylabym Noego,

* Panny w innych tekstach.
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16 Ale rai miasto przysionej tczy,

Brew za pogod zacerklona rczy.

Do tych wod jako jele upragniony

Biea Kupido i koczan zocony

Zoywszy, strzay hartowa w tyra zdroju

80 I chwyta gb krople w przykryra znoju.

Potyra za jako ptak przed niepogod,

Kpa si, poczc skrzyda swe t wod.
I gdy si myje, gdy si nurza pod ni,

Nieobyczajnie zgasi w niej pochodni.

tu Zkd w twoim paczu takie s zapay,

eby móg spali okrg wiata cay

Albo piorunem straszy albo doray

Siark wywraca bezbonej Sodoray.

Kto widzia, jako krople dda padaj,

!jo Które z byskaniem zczone bywaj,

Kto dozna, jako cho za szyj ciecze,

Swoimi ddarai kanikua piecze,

Ten i twoich ez porozuraia szkody.

jakie cuda! ogie idzie z wody,

35 Paczesz iskrami; Wenus, co pochodzi

Z morskich pian, w tym si paczu znowu rodzi.

Ale jelicie s tak w ogie podne,

Jako pdzicie, oczy. zdroje wodne?

Jelie wam za tak acno o wody,

40 Przecz sercu merau nie dacie ochody?

Widz, co w tyra jest: ogie z adnej miary

Wody nie cierpi, musz by w tym czary.

Ju to ta Cyrce kuje mi okowy

1 z ez przyprawia trunek jaki nowy.

10 Lecz i to dziwna, e tak twarda skaa

Kropl litoci wypucia z ciaa,

Aczci zwyczajnie pod twardym kamieniem

ywe si :^.rzodo dobywa strumieniem.

Podobno, jakby nie do na tym miaa,

60 e na lamenty moje skamieniaa.
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Na raoj szkod te drogie zy psuje

I w nich stal swojej twardoci hartuje.

Podobno, e j me posugi bol

I ju mi cale dokoczy ma wol;

Nowy krokodyl zmyla i artuje, «

Tu pacze, tu mi a na mier morduje.

wdziczny paczu, z którego co idzie

1 co smacznego przydaje Phillidzie.

Co gdyby z pere pokazaa zby,

A przy umiechu pozwolia gby! ^

Równa si kada kropla, któr puci,

Perle i srebru, kiedy si rozpuci.

Ta Kleopatra ma pery przebrane,

Zupene w uciech, w oczu przetapiane.

Nie tak s pikne gwiazdy, które w ciemnej ^

Nocy spadaj ku nizkoci ziemnej,

Jaka kada za, która na jej twarzy.

Kropic lilije, ognie moje arzy.

Pacz tedy Philli. kiedy tak przystoi.

Ju si tych smtków serce me nie boi.
''

Owszem tym deszczem zawidej nadzieje

Latorost w sercu moim odmodnieje.

Tak wiemy, e ju wiosna nam nadchodzi.

Gdy soce w kpiel do wodnika wchodzi;

Ztd poznawamy, e wdziczny wit blizko,

Gdy zorza kropi ros ziemi blizko.

Podobno widzc, jak dla ciebie gin,

T mi z ez swoich dajesz dziesicin.

Aza mi ci te ten pacz miksz sprawi:

Wszak czsta kropla i kamie dziurawi. ^

395. Powinszowanie zdrowia*.

Wiedz, co mio, i w niebie bogowie.

Przychylni modom i proszcej mowie.

' Albo Na Zdrowie, tekst drukowany (str. 163) jest krótszy.
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Ledwiem o zdrowie twoje przerzek sowo,

Wszyscy z ratunkiem przybiegli gotowo.

i RzuciJa Wenus na stron zaloty

A do lekarskiej spieszya roboty.

Przypad z sojkami Phoebus sw osob,

Z wadz surow nad kad chorob.

Dyanna, pannie dziewica, przybya

I swego cechu od szkody bronia.

By Aesculapi gotów z swymi zioy.

Ustawajce pokrzepi ywioy.
I sam Alcydes opanowa wszcie,

Chcc mier odgromi jako przy Alcecie,

Która nie mogc wytrzyma tej zgodzie

Bogów, wrócia do pieka o godzie ^

Wszytko si niebo z pomoc ozwao,

Wszytko przy zdrowiu twym opowiedao.

Wrocio Jago i zdrowie i siy

' I ksztat urody, mnie nad wszytko miy
A zorza liczna z swej róanej wody

Skrojiia blade wargi i jagody.

Postrzego niebo, jakiej pragn chluby,

Zwycistwa nad nim, ciemny grób z twej zguby

I widzc, e to w twojej twarzy czynie

Cudownym przednia dzielno jego synie,

I ztd nie chciao wali oraz z tob
Swojej roboty z tak znaczn ozdob.

Oya zatym, oyem wnet i ja,

I Bo mi twe zdrowie ywi, mier zabija.

jakom szczliw, jeli moje mody
Niebo po czci do tego przywiody

1 jeli moje przy ufaej wierze

Nalazy miejsce u bogów pacierze.

> Po tym wierszu 16 (Wirydarz str. 270) nastpuje wiersz 17 do-

piero na str. 299, bo przez pomyk przy oprawianiu rkopisu w/oono
tu seksteriiy z wierszami Pastorjiisza str. :i7 1—291.
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Jako tak ufam i ztd hojne dary. 3

Bogom i tuste przynios ofiary.

I niech mi niebo srogim sdem skarze,

Jeli mi skpym uznaj otarze.

Ta w tobie, Jago, niech bdzie ochota,

I wiedz, e wdziczno najprzedniejsza cnota. 4

Oddaj zapat jak lubown win
Bogom za zdrowie, a mnie za przyczyn.

396. Do Imci Pana Jana Szumowskiego natenczas dworzanina
pokojowego króla Imci Jana Kazimierza, potym podskarbiego

nadwornego koronnego i starosty opoczyskiego

Niesusznie, Janie, niesusznie to zow,

Co my suymy, sub pokojow.

Co to za pokój, co to za wczas taki.

Wóczy si z dworem jako wilcze flaki?

Nie je kiedy chcesz, nie spa gdy si zdrzymie, s

Bez opoczy w deszcz, bez czapki sta zimie.

Sucha wycia psów, chocia nie myliwy,

Przepi, co yzne z domu pol niwy,

Kania si wszytkim cho bol kolana.

Kadego przywie i sprowadzi pana. 1

Wic ani si wz wiesz, kiedy nas jak z woru

Wysyp w rone drogi ode dworu.

Ty z przywilejem, ty biegaj z wiciami,

Ty z Opatowem, ty z Proszowicami

Umawiaj sejmik, ty biegaj do Lwowa, 1

Jeli wyprawa na obóz gotowa?

Ta nas i teraz biegunka napada,

I za granice obudwu rozkada.

Jam ju by dobrze cudzych krajów syty,

I w domu kady gociniec mnie bity, 2

A przecie kiedy rozkaz paski tgi

Nastpi, musz znowu do wóczgi.

Widzia mi pierwszy Opatów ju swoim

Posem od króla; potym wielkim znojem
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25 Przebyem Wgry i na ich stolicy

Cesarskiej pokon oddaem prawicy

I paskie sprawy koczc przy tym dworze

Niosem królewskie listy Leonorze.

Zwiedziem potym, gdzie sza sama gowa
80 Ojczyzny naszej panów do Zborowa.

Potym tej zimy nie szanujc bicza

I ostróg, biegem w Litw od owicza
I przeszedem j ae ku Dnieprowi,

Wielkiemu niosc ordynans wodzowi,

3& Teraz za znowu wielkim obwoany
Posem, z Koron i Siedmigrodzany

Mam zwiera lig i zwietrzy, co mocy,

Co ma si i co wiernoci Rakocy.

Przyjdzie go szuka gdzie midzy Multany,

i!> A suad i niene przebywa Bachany ?

Taki to jiokoj nasz? kiedy i tobie

Drók wymyli pan o teje dobie

I tam ci kwoli sejmowi rzekiemu

Od boku swego da podkanclerzemu.

46 O jako rona droga nas potyka!

Mnie ztamtd, gdzie mi mus paski wytyka,

Ju zalatuje czosnek i z cebul

I z dziekciem, a si nozdrza w kup tul.

Czuj, jak Tantal, e mi w poród strawy

•V) Gód zapowiedz niezwyke potrawy;

Znoju si lkam w niedostatku piwa

I ywych prochów z spiskiego przdziwa i.

A ty za jedziesz midzy gadkie Niemki,

Gdzie wicej nili z kalendarza Lemki
•''0 Moesz ju sobie szczcia prorokowa,

I ni Alkoran swoim obiecowa

' nwij proch, pltig.istwo zadomiowone na Wgrzech; Lemka, Jerzy,

wydawca kalendarzow i prognostyków od r. 1610—1636.
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Zwyk bisurmacom, zayjesz rozkoszy,

Zkd ci za potym z trudnoci wyposzy,

Tak e cho pose wróci do pieczci,

Ty w Regenszporku zostaniesz z swej chci. co

Sam ci dwór carski i kawalerowie

I ch, uoy woski jzyk w gowie

I przej ten tryb przewonego ksztatu

I wiat przewcha, zatrzyma bez gwatu.

Wic i to doda niesmtnej zabawy, 65

eby niemieckie surowe postawy,

Nasztychowane brody i powag,

Oczy na szrubach i sowa na wag,

Rady z zegarka ich, za koowrotem

Wbi sobie w pami i za twym powrotem 70

Cudzoziemskimi ucieszy nas arty

I Pana, kiedy pokój ju zawarty.

Powracaj jednak, niech nas czas niedugi

Stawi obudwu do dworskiej posugi.

Której ja chocia dwór kad tak tanie, 7.5

Nie zgani sobie, ani tobie, Janie.

397. Do Imci Pana Jerzego Lubomirskiego marszaka wielkiego

koronnego, posyajc mu pewne wiersze.

Wielkiemu panu, ale i wielkiemu

Wierszow uznawcy. dowcipów sdziemu,

Pod rozkazaniem jego przymuszony,

Oddaj twe wiersze i moje pokony.

eby nie zbdzi, chocia nie za morze .5

Idziesz, o jego tak si pytaj dworze 1.

Kiedy w Warszaw wnidziesz od Krakowa

I paski miniesz paac Ujazdowa,

Naprzód z zwycin potkasz si kaplic

I z carów wzitych pamitn tablic. 10

Potym masz wprawo królewskie ogrody

I paac, Wilne patrzcy na wody.

Dopisano: do Warszawy wyprawuje.
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Przepyszny ogród, stajnie i sieciarnie

I co Pomona rozkoszy ogarnie.

5 Nic tu nie wstpuj, ma kroi swoje sprawy

I powaniejsze ni wiersze zabawy:

Jako umierza Chmielnickiego bunty,

Szwedzkie w przyjani zatrzymywa zunty,

Co z Moskw czyni niestatecznej wiary,

i) Zkd wojsku paci, gdzie gromi Tatary.

W lewo za miniesz sup ow co potrosze

Poszeptem o nim wspomina Mazosze.

Po teje rce i na tej poaci

wita Teresa luby Bogu paci

A za ni paac podnosi swe dachy.

Niezwyke Polszcz i zociste blachy ^

Wielkiego kiedy kanclerza: o gdyby

y, tuby moga lutni bez pochyby

Jako do swego wstpi i bez maa
o W kupieby lask z pieczci zastaa.

A teraz mijaj, bo pustki w tym dworze

I dziedzic askaw na ci ^ w bucentorze

Albo w gonduli, równej w biegu strzale,

Weneckie ciga anie po kanale.

398. Do jednej.

Nie dziwna to u mnie, Pani,

e ci kady kto zna ga . . lante wspomina.

Dogldasz byda, przdziwa

Przytym wolisz szklank pi . . gwow usmay,
a Przyzna ci jak aptekarce,

e umiesz wysusza gar . . . garyzray.

Przy stolec to nie nowina,e i nie nastarcz wi . . . . deek rozbiera.

' Dopisano: Ossoliskiego paac; przy wierszu 32: Lubomirski na-

onczas koniuszy koronny, potym wojewoda krakowski zi Ossoliskiego;

po wierszu 34: cetera desunt; koniec tego wiersza, opisu Warszawy, cie-

kawszego ni Jarzbskiego, patrz w wydaniu warszawskim.
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Zkd kiedy w taniec poskoczysz,

Pewnie si rzeko zato .... nie powstydzisz. i

Nie mierzi ci go yczliwy

A m patrzc dobrze y . . . je z tolj.

Zwaszcza gdy kto nieubogi

Wyjednasz mowi ro .... czn intrat.

Nawet przed chudym pachokiem i

Nie pyszna z swoim po ... . kornym ukonem.

Wic to dziwna, e ci chwal,

A gdzieindziej takie pa .... nie kanonizuj.

399. Do Zosie.

Tak twierdzisz, Zosiu, e kto je szczwanego

Zajca, gadkim jest do dnia siódmego.

Jeli kto gadkim bywa z tej przyczyny,

Zna e nie jada nigdy tej zwierzyny.

400. Do skpego stryja.

Zdrowy mi nic nie dajesz, po tobie dziedzicz.

Jeli nie gupi, moesz wiedzie, czego ycz.

401. Nieumylna.

ona zemu mowi trucizn zadaa,

A chcc eby tym wicej mocy w sobie miaa,

Wlaa ywego srebra, które samo szkodzi,

Ale wzite przy jadzie, moc jego rozwodzi.

Tak kiedy dwie truciznie zwodz w brzuchu zwady.

Strawiwszy si przepady na do oba jady.

O jakie szczcie! ona chcc zabi ratuje.

Tak gdy Bog nie chce, dwoj trucizna nie truje.

402. Starej.

Przestrzegaem ci, Zosiu, e niegnune stopy

Staro pomyka w wiee za modoci tropy.

Mówiem, teraz zayj, teraz, dziewko, wiata;

Bab by i prawicy, gdy jej dojm lata.
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s Nie dbaa a to staro przylazfa nieznacznie.

Trudno zgubne dni cofn, cho je wspomnie smacznie.

Radaby taki rozum wonczas bya miaa

Jak teraz, abo teraz przesz gadko ciaa.

Pozwól jednak, e i to uobapiam ciao,

u Co si ju nie podoba, ale podobao.

403. Lais stara.

Powicam, Lais stara, zwierciado Wenerze,

Niech niemiertelna gadko w rk to szko bierze.

Mnie nic po nim, owszem rai wiksz czyni trwog.

Jkam jest widzie nie chc, jak byam, nie mog.

404. Na traf.

Sztucznej macierze nowe obyczaje,

eby mie zicia, córk w prób daje.

Córka za, e ma w podno trzyma za ni,

Wprzód matk bya, nili mod pani.

• Tak wprzód by wywód, nili lub w kociele;

Mniej te kosztuj krzciny ni wesele.

405. Dwiema siostrom.

Rodzonecie, a przecie ronecie w tej mierze:

Ty Zosiu czysta, chocia w kurewskim ubierze,

A siostra twoja kurwa, chocia si tak nosi

Jak dewotka, co chorym o jamun prosi,

ft U ciebie wszeteczny strój, u niej obyczaje;

Ciebie suknia, a on wystpek wydaje;

Ona cnotliwa w samych strojach skromnych a ty

W rzeczy samej: t gani fryj, a ciebie szaty.

406. Do Walka

Sam osobliwe stroje, sam masz dwory,

Sam masz dochody, sam nabite wory,

Sam stawy, stada, zwierzyce i gaje,

Niepospolite sam ma?z obyczaje,
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Sam i nauk od inszych zakryt, ft

Zon tylko masz z nami pospolit.

407. Do Piotra.

Widziaem, Pitrze, wczoraj twoje pani

I wier nie wiem, czemu twarz jej gani,

A widz, miaa bogów chtnych sobie,

Ze wyrazili gadko w jej osobie

Tak, e gdyby mi nieba tak sprzyjay, 5

eby mi takie trzy ony wraz day,

Pevv'niebym niebu nie chcc zosta dunym,
Odda dwie djabu, a trzeci w oduznym^

408. O Jagnieszce.

Zgubi gdzie matk Kupido zbkany.

Wtym zoczy Jag i rzek oszukany:

Matko, o matko! Lecz harda dziewczyna,

Nie chcc ni gocia takiego ni syna,

Rzeka: pewnie mi na onie nie sidziesz: s

Nie jestem matka. On rzek: ale bdziesz.

409. Na piegi.

Potka Kupido dziewczyn gadk
I biea za ni jakby za matk.

Postrzegszy potym na twarzy piegi

Czarnawe, spieszne stanowi biegi.

Podobna, mówi, matce mej zgoa, 5

Takiche oczu i ust i czoa.

W tyra j przechodzisz, e twej pci niegi

Bielsze s ni jej, podle tej piegi.

410. Do pieska.

Pieszczony akiet, co u mej panny

Na onie leysz, take nierachmanny 2,

» Oduzdue, niby napiwek, co si masztalerzowi daje.

* Rachmanny, askawy.

Wirydarz I. Ht
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e mi si przymkn do niej nie pozwolisz,

Lecz raczej inszych zodziejów strzedz wolisz,

i Chocia co wezm, wszytko bdzie wcale;

Nazbyte pilny szyltwach przy tym wale.

Zarazem szczekasz, ledwo co si rusz;

Ju nie akietem wicej ci zwa musz.

Jednak widzc ci na jej szaty kraju,

) Tusz, e stróem, nie pieka, lecz raju.

Za kiedy sidziesz podle niej na awie

A mnie jej oczy pal w popió prawie,

Nowy astrolog tak wiersze dokocz.

e kanikua siada podle soca.

411. Do Anny.

liczna Anno, twe zacne przymioty

Chocia upornych cign w zaloty;

Potne s pta twej gadkoci.

Kto urody

5 Twej zajrzy, to szkody

Pewien w swej wolnoci.

Twarz anielska, gos seratinowy.

Usta z koralu, a zb perowy

I czarne oczy serca imaj;

> Warkocz zoty

Wie, ale cnoty

Twarde wzy maj.
Jednake i ty nie bez przywary,

Bo w twej dzikoci nie chowasz miary.

> Bd oraz dobr lepiej i gadk.
Ju si godzisz

Za m, poco chodzisz

Jak jagni za matk.
Wiesz, e nic nie jest skarb nieuyty,

) Nic nie jest i kwiat gdy nierozwity.

Kiedy ci dla ludzi nieba stworzyy,

Daj si uy;



412— 414 WIERSZE A. MORSZTYNA 211

Jam ci gotów suy
Ze wszytkiej mojej siy.

412. Chce i nie chce.

Na co, gadka tyranko, ten boi, co mi suszy,

Kaesz sobie powiada, kiedy ci nie ruszy.

Te mki, które cierpi u ciebie w wizieniu.

Wiedzie chcesz, ale nie chcesz wiedzie o uleniu.

Ju te to wierutna zo, e mio do smaku

Moja, a wdy si skoni do niej nie chcesz znaku.

Mog si miele skary i krzycze e gin,

Znosisz lament, lamentu odrzucasz przyczyn.

Gdy si tedy wyrazi ale me napieram.

Nie piewam wtenczas, Zosiu, nie, ale umieram. i

413 Jabka.

Dranita\ których strzee pócienna obrona

I saba oczom naszym zazdroci zasona,

Trudno zgadn, jakocie stworzone, atoli,

Jeli si pani wasza domyla pozwoli,

Widzc e sama biaa jak nieg niedeptany,

e twarda, ni jej wzrusza stan moj opakany.

Mniemam, e kto si odkry was odway snadnie.

Na twarde jabka i na bia pe napadnie:

Strzecie si kanikuy i soca (monali),

Bo i jabka dojrzej i pe si przypali. i

414. Do kramarki.

Moja droga kramareczko.

Me zoto, me piecideczko,

Nikt nie zada, e jest kram Iwoj chudy,

Kiedy twe budy

Wszytkie gadkoci napeniy cudy.

* Dranita, piersi, czeskie dradiata.

14*
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Widz tu twarde kamienie

Jako w sercu tak i w cenie.

Przecie bd tasza i waruj si skargi,

Zwaszcza gdzie targi

10 Id o aski, o serce, o wargi.

Ale i ztd boj si trwogi,

Obwinia ci o poogi,

Bo w tej budce od ognia jarmarki,

Z ust strzelcze miarki,

>5 W oczach ogniste strzay, wszdzie siarki.

Ty si bro, e od przygody

Naczerpasz z oczu mych wody.

Choby raz urzd kaza pobra kramy,

My co ci znamy,
*° Serca w kratnuic na to miejsce damy.

A ty nie bd w grosz niesyt,

Chowaj kupi nienabyl,

I cho rozprzedasz wszytkie stroje nasze,

Cho zbierzesz tasze,

26 We przecie na si w krobk serca nasze.

415. Przechadzka

Czy z mojej namowy czyh z dobrej woli

Chciaa Kasieka na folwark do roli

Albo na ki kwitnce do siana

I do dobytku przechodzi si zrana.

' eby jej czas zbieg, i w ciepe poudnie

Blizko siedziaa gstwiny i studnie

I mówi: podmy kwiatki rwa rozliczne

I z wymion krowich poytki Itra mleczne.

Jam rzek: nie chodmy, bo ja z kwiatków szydz,

*® Kiedy liczniejsze na twych wargach widz,

I na mleko mi darmo insze prosisz,

Prócz tego, które na pci twojej nosisz,

.lako gdy na pstrej murawie usiada,

I kwiatków krwawych na uszy nakada,
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ZgasJ i-irzy runiiaiiej szkarat ich jagodzie, 15

Polna znikna przy ludzkiej urodzie.

Jak za odkrywszy rce po ramiona,

Wyciska w szkopce pocza wymiona,

Nie zna rk byo przy mlecznym promyku,

Tylko si zday biae mleko w mleku. 20

I tak mam, Kasia, gdy ci z sob bior,

I k z kwieciem i z mlekiem obor.

416. Staremu.

Prosi Jadwigi o noc Bartosz chciwy;

Nie zezwolia, e by barzo siwy.

Postrzeg si, e tam siwemu nie dadz,

I gow czarn ufarbowa sadz.

Tak w teje twarzy, ale z insz giow, 5

Powróci tame i z tak namów .
Ona poznawszy, czujc e tam zgoa

Nie wszytko dobrze, cho poprawi czoa,

Dalej z tym, rzeka, nazbyt prosisz sia.

Dopierom ojcu twemu odmówia. 10

417. Do dunika.

Mnie winien a nie pacisz, praktykowi zota

Nie aujesz; to gupstwo, a owo niecnota.

418. Na balwierza.

Kogo wiat mierzi, kogo zdrowie boli,

Niech si u Czopka cyrulika goli.

Ni si rozgoci i ni zgrzeje wody.

Poowa wosów przybdzie do brody

I ni drug cz namydli, oskrobie,

Tym pogolona porocie w tej dobie.

Jak pocznie skroba i w^osow przerzedzi,

Nie wie, co jest boi, ten kto mu dosiedzi.

Nie tak si rz opili masokiem,

Nie takim cign bakami krew stokiem. w
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Nie tak zawJoki, nie tak apertury,

Jak jego bol po jagodach dziury.

Ledwieby godzien strzydz mudzinom grzywy

I usy, i to, jeli ko cierpliwy,

o Te co widzicie rany po mej brodzie,

Nie innej one przyznaj przygodzie.

Nie kot podrapa, nie ona pobia,

Nie zJa choroba krost poznaczya,

Ani przy kuflu, ani z krwawej bitwy,

1) Alem to odniós od balwierskiej brzytwy.

Nie masz nad koza sztuczniejszego zwierza.

Brody nie goli, bojc si balwierza.

419. Na jedne pani.

Ja si, pani, rozwodu witego,

e wolisz konwent, ni ma jednego;

Widz, e ca rodzin miujesz,

Syna nie stao, do ojców wdrujesz ^

420. Metamorphosls ».

Jowisz przed on tajc si z zaloty

Ronie si mieni, to raz w deszczyk zoty,

To zasi w byka, to w ksztacie oboim

Dogadza pannom i afektom swoim.

5 Widz, e ten bog przewiedzia by sztuki.

Co do zalotnej nale nauki,

Bo u biaychgow i ten dzi przewiedzie,

Co ma deszcz zoty a bycze narzdzie.

I choby ona bya wita z nieba,

K' Cho i dewotka, przecie do niej trzeba

Czu si, na portkach pociga rzemyka.

Mie zoto w mieszku, korze jak u byka.

» Dopisano : »Videatur o tym Oracya Grodzickiego w Skarbcu moim

Oratorskim, pagina nr. 215. Dalsze wiersze tego Morstyna, podsk. w. k.,

yjdeatur pag. 433€.

' >Wirydarza str. 433.
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421. Do Piotra.

Ju dokonywa i ledwie tchn mao,

Oddajc Bogu dusz, ziemi ciao.

A jak posysza Piotr, e przy aobie

ona o nowym mu myli sobie,

Chcc jej rozerwa takow swawol,

Oy, chocia mia umrze dobr wol.

422. Do drugiego Piotra.

Nie schodzi Pitrze nic na przyjacielu.

Bo moda ona przyczynia wielu.

Snadno o druha i o kuma bywa,

Gdy m nieadny i, ona przyjaliwa.

423. Do tego Piotra.

Nasz Piotr pan wielki. Co? ma sia woci?
Abo pienidzy? Jako sada w koci.

Czy w wielkim domu i zacnie zrodzony?

Ociec szwiec i to nie pilnowa ony.

Czy handel wiedzie? Tym si nie zbogaci.

Czemu tedy pan? Nierad dugów paci.

424. Paszport k m z Zamocia.

Zoka z Zamocia, Baka z Turobina,

Jewka z Zwierzyca, z Krzeszowa Maryna,

Te cztery k...y z pit pani star,

Pod dobr id na wdrówk wiar.

Suyy wiernie póki paski dugi

K potrzebowa ich pilnej posugi;

Teraz, e z lubn zwizki zwarte on,
Precz ich zapewne od dworu wyon.
Powracaj si. niech wie kady, komu
Wiedzie naley, z odpraw do domu.

* Nieadny, niebrzydki.
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Przeto niech im nikt drogi nie kazi,

Lecz darmo jako lone k— i...

425. Na kalot *.

Czy to ysina, czy to spodkiem parchy.

e plesz, rzecz wit, kryjesz w skór z marchy?

Gdy na was pojrz, ksie kanoniku,

Zda mi si, e eb nosicie w trzewiku.

426. Ex duobus malis minus eligendum

Kto sto zotych daruje, dwochset nie poyczy,

Ten mniejsz szkod, ni wiksz, mie yczy.

427. Na jednego.

W nieszczsne srebro szczysz a ze szka pijesz;

)ej szczysz, nili pijesz; nie po ludzku yjesz.

428. Na Janka >.

Janek, kto go zna, piwszy trunek rzewy,

Ockn si w nocy, a jeszcze nie trzewy.

Wic e mu piwo narodzio szczyny,

Szuka pod ókiem, gdzie zla z macherzyny.

' A miasto garka napad na apic
I ledwo wetkn k poowic,

Chwycia apka ae ku pcherzu.

Ju te to lepiej ni jajca w talerzu.

429. Na pana Woowicza*.

Wo, i niechudy, wzgardziwszy sw straw

Z siana, na pask ksa si potraw.

' Kalota, czapeczka; plesz, tonsura; marcha, padlina.

» Anekdot przeniesiono póniej na p. Trzebickiego.

* DopiRano: »Ten si starajc o podstolstwo litewskie poaldi po

przywilej sug swego P. Swink<. W innym rkopisie wiersz zatytufó-

wany : Na traf dworski, Woowicz posa wink po podstolstwa i t. d.,

Koczy, zamiast g.., ono isie; przez munsztuk, po cichu.
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Niedosy na tym, ba wej tego wou!

Chcia mie i urzd u paskiego stou.

Posa wprzód wink dla lepszego toru; s

Wypchnito bydo zniszczym ode dworu.

Moe nie trbi przez munsztuk i cienko:

Kto pole wink, przyniesie goAvienko.

430. Na to.

Nie takie, bydo, u dworu pustynie,

eby wo kraja, zalecay winie.

Tam si wy z swoim kokoszcie okoem;

Tu dla was miejsca niemasz i pod stoem.

431. Na traf pewny.

Wczora u gadkiej dziewczyny, na wierzchu biaej pierzyny

Widziaem serc naszych mk, bia i niegow rk.
Szyj mleczn, usta krwawe, wos zoty, oko askawe.

A co niej szyje byo, zazdrociwe pótno skryo.

Rzekem: napamy tym w^zroki; to oczu naszych obroki, i

Bo co zakrywa pierzynka, to dla samego Morstynka*.

432. Na niepodnego.

Jue i pery wyjad i apteki,

eby przypisa dzieci do metryki.

Pijesz dekokty i polewk zdrow,

Nawiedzasz z pani Gidle z Czstochow.

I do Leajska miewasz dróki chye.

Radz z Leajskim sprzgni wite Krzye.

433. Dobra rola.

Gospodarz precz odjecha i ztd role tuste

Nie przynosz owocu i poniej puste.

Ale pani sowicie t szkod nagrodzi,

Bo chocia ma niem.b.^, przecie dzieci rodzi.

' W innych odpisach : Szemlinka, Szmelinka.
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i Wiesz, czemu pani })odna a pola szwankuj?

Bo roli nikt nie sprawia a pani sprawuj.

434. Do Jendrzeja.

Wierz mi, Jendrzeju, e nie bez przyczyny,

Czynisz Wakowi czste nawiedziny.

Ani on nad ci moniejszy, ani ty

Jeste z nim zwizkiem pokrewnoci zbity,

; Ani was przyja i równe zabawy

Wi, ani on na ci lak askawy,

Ani ty czowiek znosi jego zrzdy.

Zkde ta przyja i takie obrzdy?

Ma, mówisz, on, co mi twarz jej udzi.

t Ach prosz, z tak ludzkoci do ludzi.

435. O Zoce.

Przyszedszy do mnie Zoka do gospody,

I ju zaywszy wszelakiej wygody.

Gdy rano myl i uwaam wiele,

Jak jej odwdziczy, czy jej da manele?

Czyli kanaczek?^ czy atasu sztuki?

Czy sznurek pere? czy wgierskie kruki?

Ona si u mej szyje uwiesiwszy,

Przez afekt ku mnie nad wszytkich yczliwszy,

Przez sw uczynno, i przez przyja nasze.

Pocza prosi o gorzaki flasz.

436. Do panny.

Trzy rzeczy lecie mie czyni chody:

Gsty cie i wiatr i wilgotne wody.

A przecie panny ciepe maj udy,

Co wie kto si ich dotkn bez obudy,

Cho lam przez ciemne pyn rzeki gaje

I cho miech tylny wietrzyku dodaje.

' Kanaczek, naszyjnik; wgierskie kruki, dukaty.
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437. Na posusznego.

Wczora przy peJnej gdy niejedna w gowie

Hojnych czynia i w rzeczy i w mowie,

Na obiadem ci wtenczas prosi, a ty

Bez artu przyszed, wyprzedziwszy swaty.

Wier e ludzki i barziej ni grzeczy: j

Szkoda pijanych przypomina rzeczy.

438. Na jednego.

Kiedy powiedzie to, na co zasuy,
Przy ludziach nie miem, ebym si nie duy,
Jeli masz dowcip domylny i artki,

Exorcyzm czytaj po kraju tej kartki.

439. O Annie.

Chwali si stara Anna, e cho ju niemod.

Nigdy nie szafowaa darmo sw urod.

Kto si o t zaoy prawd, nie utraci,

Bo gdy j o , ona zawsze paci.

440. Na drug Ann star.

Twierdzisz, e si za kroIa Stefana rodzia.

esz, babo! bo za Piasta ju na wiecie bya.

I tak esz; bo jako twe drce wiadcz lata,

Wraze z Ew stworzona na pocztku wiata.

Gadek XII. Imci pana Andrzeja z Raciborska Morstyna, pod-

skarbiego w. kor., z przedmow do wielmonej Imci paniej

Theofile z Raciborska Rejowej, starocinej maogoskiej.

441.

Znajc twe, siostro, doskonae cnoty

Nie miem ci wierszow sa, w których zaloty

Miejsce swe maj, lub gdzie bystre karty

Bezpiecznie swoje wywieraj arty,
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•=> Cho to poetom przystp wszdzie wolny,

I wiersz niedobry, kiedy nie swawolny.

Nie l te trenów, zdabym si jakoby

yczy w tym domu, strze Boe, aoby.
Psalmów nie umiem pisa, i cho w pocie

10 Wiksza ch we mnie do piosneczek rocie.

Posabym pieni nowej kunie, ale

Tylko te piewasz, co w kancyonale.

Pokaza si te do ciebie z fraszkami,

Stabym za fraszk z moimi rymami.

15 Wic ci posyam gadki do zabawy,

Z którymi kiedy wstpi do r':.'zprawy

Twój dzielny dowcip, pokae, e i te,

Cho zawikane, nie s mu zakryte.

I one same bd temu rady,

20 Ze im brat da wier.^z, a siostra wykady.

A jeli je te w tym szczcie oddzieli,

Ka je cho babom gada przy kdzieli.

442. Gadka I.

Trudno zgadn z jakiejem natury zoony.

Skrzyda mam a nie latam, brzuch nienasycony

I godny za'.vsze nosz jako wor dziurawy,

Który zaraz, jak przyjmie, oddaje potrawy.

5 Zbów nie mam a sia gryz; jedne nog
Mara tylko, a i na tej postpi nie mog.
Ciao si wszytko rusza, jednak i w mym ciele

Wkoo si tylko krc, a krzy mam na czele.

Mara przyrodzonego brata, ale z tym niezgoda

10 I takemy s roni, jako wiatr i woda.

443. Gadka II.

Subtelnam w sobie, a blade mam lice,

Z kadym obcuj, z kadym si poo.
Nagie obapiam bezpiecznie dziewice

A adna si zld, garo na to o,
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Wstydu nie boi. owszeraby wstyd miaa,

Gdyby bezemnie pooy si miaa.
Króle i popy, poddane i pany,

Mczyzny, ony, panny mam pod sob
I zaraz witse uczyni kapany,

Kiedy ich swoj {przykryj ozdob. i

Rce mam tylko i brzuch rozpatany.

Gow i nogi cite nad kolany.

Topi mi, bij kijem, cign, krc,
Potym obiesz nawet na powrozie.

Jednak mi tak spraw nie odchc, i

Bom tym pikniejsza, imem barziej w grozie.

Ma mi i ebrak, i ty mi, askawy,

Masz, czytelniku, je.li nieplugawy.

444. Gadka III.

Czogam si zawsze, jak brzydkie gadziny,

Krzycz, cho gby nie mam ni przyczyny,

Matki swej gryz ciao, wosy, ko.^ci,

I bez pamici rozrywam wntrznoci.

Uciekam przed tym, który za ran chodzi, '

Tego za goni, który mi powodzi.

Rzd mam za sob, a przed sob siy,

Przez co si wielkie królestwa zgubiy.

Nos wszdzie wetkn, a nie lubi góry

Wtenczas, gdy skarbów dobywam natury. k

445. Gadka IV.

Wprzód musz by w wizieniu, nieli oyj,
I nie mog y, jeli wpraod dobrze nie zgnij.

Matka mi bez pomocy mej nad przyrodzenie

Nie urodzi, i moje cudowne rodzenie,

em sobie sama wzrostem, pocztkiem, powstaniem, ^'

Lepiej nili rodzeniem nazwiesz zmartwychwstaniem.

Trupa mego matce mej przynios, a ona

Na grób moj litociwe otwiera ramiona,
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Z którego niezadugo na wiat za wychodz,

) Ale si ju z blinity, a nie sama rodz.

W niej mam grób, w niej i ywot, w niej pokarm i szaty;

Mro mi cio nagiej nie strach, a kiedy kostnaty

Przywdziej kouch, wtenczas na mi nie naciera.

Gdzie mi niemasz, tam si mi lud barzie] napiera

A mnie za ledwo kijem wykoac z domu,

Póki kijem nie wezm, nie zgodnam nikomu.

Jedne mam tylko nog, rozum w gowie nosz,

Weselszam gdy j zwiesz, ni gdy j podnosz.

Malara rzecz a ogromne na mi wojska zwodz,
i Które ostrokrzywymi ormi mi szkodz.

Ani mi to obroni, cho mam do obrony

Dom zotymi spisami zewntrz otoczony.

A tak moj nieprzyjaciel okrutny i srogi.

e matce mojej ledwie zostawi me nogi.

i Ostatek sobie zbierze, cz zwierzom rozrzuci,

Im mi barziej morduje, tym si mniej zasmuci.

Nakoniec mi przez wszytkie utrapi ywioy:

Wod mi a nie ogniem obróci w popioy,

Rozrzuca po powietrzu i tucze po ziemi,

' W ogie wrzuci, dopiero mczestwy takimi

Zniszczona tyranowi tak pac t spraw.

e mu za mier oddaj i ywot i straw.

446. Gadka V.

Szczyram jest woda, ale bez pochyby

Nie ciek, ani w sobie chowam ryby.

Z zimna si rodz, a przecie i ciebie

Grzej i zim wspieram w jej potrzebie,

j Najiepszam w drodze, a kiedy ci w domu

Nawiedz, gradu nie boj si i gromu.

447. Gadka VI.

Niebarzom ksztatny, a z caego ciaa

Rka mi tylko, a gowa zostaa.
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Rka wdy mikka, ale wierzch stalowy,

Wierzch, którego si boj drugie gowy
A tak si boj, e si kryj w ciany,

I w twardy kruszec i kamie ciosany.

Gdy zakoac, otworz mi raiele

Wolno mi rozruch uczyni w kociele.

Jako kroi wielki, cho nie mam tej dze,
Trzymam mennice i bij pienidze. i

448. Gadka VII.

Drzewom jest szczyre, ale nic nie rodz,

Korze mam w gowie, na gazkach chodz.

Listopad u mnie bywa i wród lata,

Cieszy mi tego ochdoka wiata

I kdy przyjd, kdy si zawin,

Tam zaraz pikne z szpetnego uczyni.

Podczas mi w konia obróc z rozpusty.

Cho owsa nie jem ani bywam tusty.

Gdy mi rozedr, to nawiedzam dzieci,

Cho u nich nie mam nic aski i chci. i

I waszy starzy tak twierdz ojcowie,

Cho mózgu nie mam, e mozg ostrz w gowie.

Take t ronych sposobów przysug

Raz bywam mistrzem a drugi raz sug.

449. Gadka Vm.

Wszytek wiat smtn napeniam aob,
Krwi si nasyci nie mog i zami.

Ojciec moj wiatem bdc i ozdob
wiata, mnie rodzi midzy ciemnociami,

Ztamtd wyszedszy na wiat zaraz z sob
Wynosz ludziom mier, groby z marami.

Kocham si w barwie czerwonej, lecz wszdzie,

Kdy dowodz, bez czarnej nie bdzie.

Rany rozdawam i odnosz razy,

Krew i roztaczam i stanowi w yle "
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Jestem instrument i wstydliwej zmazy

I wielkiej cnoty; kto mi w dobrej sile

Zaywa, siawy pewien jest bez skazy,

Której mier w adnej nie skryje mogile.

15 Gdy kogo zgadz, zaraz si umyj,

Zaraz si stawszy mobojc kryj.

akomy szuka, tyran mi zaywa;

Nizko si rodz, wysoko si nosz.

Przeeranie granic królestwu przybywa,

o Czsto gwat, czsto prawo z sob nosz.

Moc moja raz za, drugi sprawiedlivva.

Brzydkie postpki i czyni i znosz.

Barzo mi w kadym rzemiele potrzeba,

A snad bezemnie nie zjadby i chleba,

'j.'. A kiedy przyjdzie rwa pokój domowy,

Ja si naj pierwej porywam do zwady

I cho z obustron suyciem gotowy,

aden mi przez to nie zadaje zdrady.

Ja czyni panem, ja wkadam okowy,

80 Gdy do mej siy przydasz zdrowej rady.

Ty przed którym si ukrywam w tej chmurze,

Wohsz mi zgadn, nili czu na skórze.

450. Gadka IX.

Nie widzi soce pod swymi obroty

liczniej szej boskiej nademnie roboty.

Jam jest obrazem bóstwa i na ziemi

Z ozdobami si równam niebieskimi.

.') Kroi mi poddastwo oddaje i mni
liohaty rowie nie s tak potni,

ebym nie miaa nad nimi przewodzi.

Zwycizcy sami musz u mnie chodzi

W okowach cikich, ale z mojej rki
• Smaczne s [)ta, dobrowolne mki.

O dwór mi acno i o szumne sugi.

Chocia odprawiam sia bez wysugi.
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Wesoam, a wdy przez ozdoby swoje

Wzbudzam tsknice, pacze, niepokoje.

Szkodz i nie ciicc, a w tymem jest pocha, i

e barziej temu, kto mi barziej kocha.

lepymi czyni, a wdy chciwym okiem

Kady mi kradnie i akomym wzrokiem.

Jako te sam wzrok kae o mnie sdzi,

Jeeh mu wprzód nie rozka bdzi. 2

W dzie osobliwej dokazuj mocy,

Ale si we mnie kochaj i w nocy.

Modo w mej krasie i wiey wiek paci,

Kto mi zbyt pieci, ten mi prdzej traci.

Sama mi staro ni umr zabija, 2

Lecz kto za zdrowie moje nie wypija,

Drzewo lub kamie nie czowiek by musi.

Chceszli mi zgadn, przypatrz si Jagusi.

451. Gadka X.

Biaym maonek czarnej mionice.

Zwizany tak z ni w cise tajemnice,

e mi rozdzieU same z moj drog
Nieba nie mog.

Sekreta chowam i one wydaj
Czsto tym, co mnie nic niewinnie aj.
Wzniecam i pokój i zwady przyczynki

I pojedynki.

Kady mi wierzy tyle jako sobie.

Najwikszy despekt odnosz' w chorobie. 1

Kad rzecz, wstydu nie majc na czele,

Wyrzek miele.

Wszdziem w obrocie; dwór, wojsko, sejmiki

Nie obejd si bez mojej praktyki.

Poselstwa nosz i bywam te zoty, i

Idc w zaloty.

Sam bez afektów rone w ludzie lej,

Gniew, mio, miech, al, boja i nadziej.

Wirydarz I. 15
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We mgnieniu oka, cho nie mam czym paci,

20 Mog zbogaci.

mier nawet sama u mnie w ricu bywa

I czas i wieki i pami skwapliwa

I czego ludzki dowcip nie dopada,

U ranie to skada.

-5 acno mi zgadn, bo i mówi z tob
I masz mi jawnie w oczach twy. h przed sob
I zgadniesz, jeli na oczy nie guchym

I patrzysz uchem.

452. Gadka XI.

Ledwo si poczn, tuk zarazem gin.

Pókim yw, poty wszyscy mi uinuj

I tak zy przysmak wszyscy do mnie czuj,

e ledwie mierci znios z siebie win.

Nic mi nie ujdzie i wszytko mi szkodzi.

Lubo co rzek lubo zamkn mow;
Kady si strzee i odwraca gow,
I ten si mnie przy, który mi urodzi.

Gosu dobywam, kdy chopi siedz,

1" Ale za z pany obyczaj nie yj.
Jednak si rzadko i milczkiem ukryj

I cho nie mówi, wszyscy o mnie wiedz.

Nikt mi nie widzia, a cho z mdr gow,
Jak poczn mówi, przedemn uciecze

if> I nikt i)ez gadki miele nie wyrzecze,

I zkdem wyszed i jako mi zow.
Kiedy alarm w trby swe uderz,

Zda si, e górna gromy miece strona,

Ale si strzay nie boj i pioruna,

M Bo tam nie bij nigdy, kdy zmierz.

Wy panny jeli zrozumie tej gadki

Trudno si wam zda, dajcie mi powoli

A jeli aska wasza to pozwoli

Ozw si j.i sam, wypucie mi z klatki.
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Jako was prosz wizie i chudzina, n
Pucie mi wolno, a nalychiiiiast snadnie

Kady mi, ktom jest, cocie i w^y, zgadnie,

I rzecze, co tu mierdzi, pewnie bzu przyniesiono.

453 Gadka XII.

Kady mi szuka, chociam dobrze skryy.

Brzuch tylko sam mam, a gardziel niesyty.

Nic nie poykam tylko co wprzód gby
Ludzkiej si tkno i przeszo przez zby.

Nie su zwierzom i ptastwu co leci, 5

Tylko co ludziom i to oprócz dzieci.

Którzy mi brzydkim napeni stkaniem,

Garo i usta szpetnym caowaniem.

Jako u dworu, gdzie si kady nci,

Tyo mam listów i tyo pieczci. ki

Kady potrzebny bezemnie si wcieka,

A po wygodzie przedemn ucieka ^.

Fraszki tego podskarbiego koronnego.

454. Przedmowa do wstydliwych.

Ustpcie, artów kto nie znosi, i wy.

Którym rumieniec zapala wstydliwy

Posuszn gb, u których niewolny

Jzyk i za grzech stoi wiersz swawolny.

S u mnie wiersze, które na nieszporze r,

Moe ksidz piewa i mniszka w klasztorze.

Me ta ksika odwana na grzechy,

Rzezkie ma sowa i bezpieczne miechy.

Wyrzecze co chce i bez wszej ogródki

1 WykJad: 1. Myn wietrzny; 2. Koszula; 3. Pug; *. Zboe;

5. nieg; 6. Motek; 7. Miota; 8. elazo abo Miecz; 9, Gadko; 10. Pa-

pier i inkaust; 11. Tylny gos; 12. Kibinet potrze!\.ny.

15*
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W tej ksidze pioro opuszcza nadragi

I wiersz moj chodzi jako w Jani nagi.

455. Do Piotra o swych ksigach.

Ledwie na karty rzuci okiem pierwsze,

A ju si marszczysz, ju szacujesz wiersze.

e nazbyt tuste i niezawstydane

I e w nich sowa nic nie obwijane.

s Odpu mi, Pitrze, ja to nie do szkoy

Posyam dzieciom, bo gdyby tam goy

, acnoby

Do nowych niecnot nabyy wtroby.

Ani tego chc, aby mi Lojole

) Bracia czytah i za Flakka w szkole.

Tym ja szl wiersze, ten je czyta bdzie,

Co dawno chodzi z kusiem po koldzie,

Kto nowicyat odprawi w Lublinie

Na Czwartku, kto wie, jakie gospodynie

5 W Warszawskiej baszcie, na Mostkach we Lwowie,

Co za szynk w Smoczej Jamie przy Krakowie.

Fraszki to, bracie;

Tak si wiersz nie zda, co przebiera w sowie.

Nic nie s fraszki z wymyt paszczek

I które. Pitrze, co chc, nie wyrzeka.

I te si rymy podoba nie mog,
Które bezpieczn nie stpaj nog.

Przeto mi nie chciej i spowiedzi straszy

Ani mi fraszek rozkazuj waaszy.
Niech one miele, chobym mia by w winie,

Rr jak dryganci, niech kwicz jak winie.

456. Nagrobek

Ku umar, kpy w sieroctwie. A co bd czyni?

I ktorego o t mier z bogów bd wini?

Parki nielito.ciwe, okrutne boginie,
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Czy nie wiecie, e z kusiem oraz i wiat ginie?

Mogycie go zwyczajem starego zakonu 5

Obrzeza, ciemnego na nie przywodzc skonu.

Mogycie wiata tak nie smcc aob
Niemierteln, cho cik zoy go chorob

Ale ecie si z ostr rzuciy na kos, 1

Jedne mary wasz naród wynios.

Priape Lampsaceski, czy spa? czy pijany

Nie uwaa, jakie wiat odniós przez to rany,

e swojemu kumowi nie doda pomocy

I nie wyware ojca wszytkich z ciemnej nocy? 1

Nic ci wyprawnej rki nie rusz pieszczoty;

Leysz, a pan twój wiecznej ztd peen sromoty.

Jaka strata na wiecie! umar, który,

Cokolwiek ziemi depce i powietrze piory

Albo wod skrzelam porze i samego 2

Pierwszy po Bogu stworzy czeka rozumnego.

On ociec wszytkorodny, co przez swoje

Wszytkim otwiera ludziom do ycia podwoje,

On twórca umar dziwny, on tak podny tata.

Który wszytkie napenia pustki tego wiata. 2

Bez niego podno swoje utraci stworzenie

I wiat na obrzydliwe przyjdzie spustoszenie ...
^

457. Nieobiecany ksek.

Ktokolwiek pod chorgwi cnej Wenery suy,
Niechaj nie desperuje, cho mu si zaduy
Kupido w darown czwier i chocia posugi

Bez suchedni na sowie trzyma przez czas dugi.

* Dwie karty wycito; koniec tego wyuzdanego, ale w dalszym

cigu bardzo ciekawego wiersza zachoway inne rkopisy. Podobnie i na-

stpny wiersz (wejcie baby przerwao i uniemoliwio gody miosne, jakich

po najduszej subie doczeka si kochanek), wyciciem dwu kart pozba-

wiono poowy (po w. 44); cay jest np. w rkop. Czartoryskich nr. 1888.



230 WIltYDAKZ *57

5 Jedna godzina tyle sodkoci przyniesie,

e ich i wywiczone serce ledwo zniesie,

I czasu strawionego prawie bez korzyci

Zapomni si, jak prdko obietnic zici,

Jak eglarz zapomina szturmów nawanoci,

u Gdy si w domowym porcie z kotwic rozgoci

I oJnierz krwie wylanej, trudów i ucisku,

Kiedy wzity iup dzieli na pobojowisku.

Ale, jak wygra raio, tak te z drugiej strony

To z sob boi, to niesie al nieutulony,

5 Kiedy ju przy nadziei i pod obietnic

I z przykr uczyniwszy rozbrat ju tsknic,

Tak dugo zasuony w okamgnieniu snadnie

Nieobiecany ksek i z gby wypadnie.

To jest mka, nad któr Awernu ciemnego

" Trzej sdziów nie zmylili nic okrutniejszego.

Nie tak trapi oracza, e mu si nie rodzi.

Jak gdy dojrzae niwy zabior powodzi.

Ale poco mam pieka wzrusza, ja tej gadki

Potwierdz swym przykadem i swymi przypadki.

5 Rok i sze niedziel wczora, jako mi w okowy

(Jak o gow, tak dekret znosiem surowy),

liczne oko wprawio, któremu ni broni

Mogem si, ni przed jego promiemi zasoni.

A nie barzom te i chcia, bo mi si tak zdao,

o e bez niego w wieczn mier zmierzchn mi si miao.

Jakem sia ucierpia, jakie na mi biy

Ustawiczne kopoty, jakie na mi siy

I trój pot wystpowa, cóem musia znosi.

Niem si rezolwowa o recept prosi?
' Lecz i z tym gorzej byo i co leczy miaa

Ta miao, tym mi w cisze paroksyzmy wdaa.

Szczliwe to zaloty i wolnoci strata,

Za któr idzie w jej trop niemylna zapata;

Szczliwe zy, kochana które rka ciera,

,0 I rany, które jedna daje i zawiera.
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Jani nie byJ na tych godach i koca nie chdano

Sucha; a coby myli o recepcie miano.

acniejbym byl dwu dbu nachyli ku ziemi

I nowy Alexander rozdar Bessa nimi...

Wszytkie zawody na ten poytek mi wyszy,

Jako kiedybym posia pszenic wród Wisy . .

.

Mnie nie postrzega, ale za moje nie stoi.

Znowu si nowej pracy serce moje boi.

przeklte nasienie, moga mi zostawi

Przy niej

Przy twej obrzydej twarzy, spronej obecnoci,

Nie wabiyby na si najgadsze nagoci.

Zmarski czoo zoray, szczki na do spady,

Jagody a przez zby do jzyka wpady.

Oczy jak wróble gniazda, ez i gnoju pene.

Stawy porozcigane, czonki niezupene.

Boki zapady, wanie jak doy od rzepy;

Nogi si powczaj, jak stuczone cepy.

Pojrzenie krzywouste i nos zakrzywiony •'

W gb patrzy, na stray zbom postawiony.

Pouciekay przednie a te, co zostay,

Color di merda barw na si przyodziay.

Brzuch i przez pas wali. a cho podpasany

Tucze si po zsiniaych udach nad kolany. e

Cycki jak rzemie zmoky, gdy go wyprawiaj,

Wisz i z brodawkami a ppa sigaj.

Trzecia ozdoba wisi u garla przeklty

Pcherz, jako wieprzowy od chopit nadty.

Usta si zawsze pieni, gba si skrzywia vi

1 tyme co pod pach smrodem zarazia.

Brwi jako u niedwiedzia roztarchane wisz,

eb jak skora, na której przywileje pisz.

Kad koby policzy, sama tylko skora

Z kociami w twoim ciele yje samowtora. "'•

Wasna mumia ywa, abo obieszony
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cierw i na szubienicy trzy lata wdzony.

Przeklte wszytkie baby, jake ony wiele

Uciech modym popsuj i w smutek wesele

80 Obróc, a z zazdroci, bo t szczyrze yj.
Zazdro u nich za dusz; od niej samej tyj.

Ztd te otwarte groby, djabelskie poczwary,

Skeleta samorodne i wszytek cech stary

Modym dziewkom, którym ich za stra przystawiaj,

8,") Nie dozwalaj, o co same ju nie dbaj.

Ale choby te dbay, szalaby w mioci,

Ktoby ich stare porwa obiera si koci.

A trudno ich w czym podej: djabe mdr bo stary,

Ostatek od latawców wiedz i przez czary.

90 Trzy dziewici rozumów maj i sztuk tyle,

e ich na Twardowskiego nie zjedzisz kobyle.

ka bez bota, gadzin, jaszczurki i wa.
Moda pani bez zego i starego ma,
Niebo bez chmur, miód bez pczo, róa bez kolcych

95 Szpilek, morze bez wiatrów okrty burzcych,

ywot ten nasz bez mierci, jezioro bez aby
I wiat bez chyby byby pikniejszy bez baby.

Ale naco im aj, co mi za nagroda,

e im dawn pie piewam? I sów byo szkoda.

100 Wszyscy wiedz, jak jest rzecz sprona by t bab,

Czego kady wzi moe ztd prób niesab,

e biaegowy nie chc adn miar, aby

Cho im lata dokucz, miano ich za baby,

Ja t swoje zwa na zo bab bd, abo

106 Chceszli zgody babo.

Nadziej mi y przyjdzie, e si ten czas wróci,

Kiedy si te na mynek moj woda obróci.

Wszak czsto chmurne niebo soce wypogodzi

I miech z paczem w jednyme tacu rej zawodzi.

IW Jam te pewien
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458. Nowe ziele.

Midzy inszymi, których ogród raoj ma wiele,

Osobliwie panienki lubi jedno ziele,

Które rw nie na wiece, zdobi wasne czoa,

Nie na rownianki, nie na powiat do kocioa.

Nie wcha, nie na trumny, nie na nieboszczyki, s>

Nie wódki distilowa, ani do aptyki.

A to ziele nie jest mak gnuny, ani wiosny

Pierwiastkowie fiaki, nie co kwiat niesprosny

Rozwijaj lilie, ani powój krty.

Nie drogimi tulipan przywiezion okrty, lo

Nie róa skropiona krwi najgadszej boginie,

Nie wartownik sonecznik, nie kwiat na jaminie,

Nie stokro, nie majeran, zapachem niebrzydki;

Insze to ziele, insze ma swoje poytki . .

.

Pk z wierzchu, jako i kwiat, zawsze si zieleni i5

I w tgie mrozy swego szaratu nie mieni.

Pracy z tym zielem niemasz, i we dnie i w nocy

Moesz go sadzi; lubo wiatry od pónocy

Zim nios i wicher, lubo dmy poudnie

Nadt gb zefir puszcza, wschodzi cudnie. 20

To jest zimie, to lecie i odmiana czasu

I obrót roku nic mu nie daj niewczasu.

Ani gruntu upatruj, ni si o upraw
Staraj, wszdzie si przyjmie i najdzie sw straw.

Cho go w podun brozd, cho w okrgy doek 25

Wsadzisz, wszdzie wesoy podniesie wierzchoek...

Wtenczas ju rk zniesie i znój ogrodowy,

I jak palma podnosi pod ciarem gowy...

(Siedm kartek wycito).

459. Na skpego.

Pokazujesz mi chwalebn szklenic,

Któr nad wszystkie szanujesz witnice,
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e na niej dawne dyamentu rysy

I \v.-:zytkich krolow od Piasta podpisy,

j e dawniej w domu twoim nili owa

Solna w Wieliczce, blizko od Krakowa.

A starymi si pyszniwszy kielichy

Wino w nich mode dajesz i z pod wiechy.

460 Przyja paska.

Przyjacielem mi zo wiesz, ba i bratem,

Ale ja widz, nie utyj na tyra.

Nic mi nie dajesz, cho mi widzisz w ndzy,

Ani bez lichwy poyczysz pienidzy.

) Ani te bywam na twoim ol)iedzie

A jeli bywam, kady mi posidzie.

W tym tylko widz, emy przyjaciele,

I sobie przy mnie popierdujesz miele.

461. Rogi.

Akteon jele da garo na owi;
Rogi si jego zostay w Krakowie.

Psi pana zjedli nieszczsnym przypadkiem,

Rogi Warszawa wzia po nim spadkiem,

i A chocia go to szyndowali pilnie.

Rogi si przecie pozostay w Wilnie.

Owa gdzie si dwór cho krotko zabawi,

Rogi wnet na eb gospodarzom wprawi.

I zaraz pozna to rogate bydo,

,
Trudno si w worze ma zatai szydo.

462. Do stryja ».

Zdrowy mi nic nie dajesz; po tobie dziedzicz.

Jeli nie gupi, moesz wiedzie, czego ycz.

' Dopisane na boku; by/o ju wyej, nr. 408.
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463. Na zazdrosnego.

Rade gociom, lecz poty, póki który z boku

Nie obróci bezpiecznie ku twej eni wzroku.

Ale jak który na ni pojrzy chocia z dou,

Kwasisz si, ba i kaesz wsta paniej od stou.

Trudno oczom zabroni tak smacznej swej woli.

Dae insz, nie broe i tej dobrej woli.

Bye nam jadem, piciem, przynuk ochoczy,

Ty nas napas, niechmy te napasiemy oczy.

Inaczej jeli to nam twoja zazdro gani,

Proe lepych drugi raz a niech siedzi pani.

464. Kontrowersiej uspokojenie.

Zgodziwszy si kto po zwadzie,

Pektora paniej zostawi w zakadzie.

A ona afekt chc pozyska nowy,

Zegarek zato daa mu stoowy.

Wic nie wiem, co to za naga odmiana,

e za pektora u dawnego pana.

Pani si te swym chce cieszy zegarem.

Zna, e go ruskim darowaa darem.

Musiaa sprawa pomkn si do sdu,

Kdy nie mogc z stronami doj rzdu,

Taki pad dekret, za którym ju obie

Bd si barziej miowa osobie.

Poniewa pani sdziom powiedziaa,

e go na nowe gospodarstwo daa . .

.

465. Na Pawa.

Pawe si w Zoce kocha, a niech mi odpuci,

Niemasz w czym; nos ma dugi, zby jak czeluci.

eb roztarchany, dusza jedna drugiej nogi.

Pazury jak do lutnie, na grzbiecie garb srogi,

Jedno oko niedawno stracia w chorobie.

Ona na jedno oko lepa, on na obie.
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466. Do tego.

Sia wierzy, kto towar kadzie na okrty,

Sia wierzy w Krakowie Tucy i Orsety.

Sia wierz na kredyt Izakowe sklepy,

Ale wicej nasz Pawe: eni si, cho lepy.

467. Dary bogów. Kolda.

Jowisz rozumu naplwa pen gow,
Ateska Pallas daa swoje mow,
Neptunus trydent, wyjwszy zb srzedni,

Rzymski za Janus tylny nos i przedni,

> Apollo kostki i lutenne karty.

Rogaty Satyr da wesoe arty,

Odryzijski Mars mstwem ci darowa,

Wulkanus w kuni eb ci zahartowa

(wiadcz to wschody, które nim przesklepi),

» Kupidoó serce, twarz Bachus ulepi.

Inszym si bogom wiedzie nie dostao,

Kiedy si rodzi, ztd darów tak mao.

468. Sen.

Dwie bramie, jako poetowie baj
S w piekle, które sny na wiat wydaj.

Pierwsz rogowe podwoje obwodz,

A t prawdziwe sny zawsze wychodz.
'> Drug soniowe, koo tej si bawi

Sny te, które si nigdy nie wyjawi.

nio si, pani, e dzi u ranie bya,

Ten sen soniowa forta wypucia
I wyszed pewnie z piersi twej soniowej.

> Ale ty stray uszedszy mowej
Przyd knam, za wodzem idc lepym bogiem,

Sen bdzie prawda i wróci si rogiem.

469 Do baby.
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.470. Do teje.

471. Do Wocha

Przedajesz, Wochu, weneckie tovvary,

I masz niemay poytek z tej miary.

Ale co przedasz, to si ju nie wróci,

W raieszku przybywa, a sklep ci si kroci.

Widz handlowniej z on idzie praca.

Co noc j przedasz a za noc si wraca.

472. Na biaegowy.

Zly jest krokodyl, bo paczem uwodzi.

Za i syrena, bo swym gosem szkodzi,

Zy w, bo skryty w trawie dem kole.

Zy zdrój cho cudny, kiedy rodzi bole.

Wiksz biaa pe szkodzi oraz szkod,

Paczem i gosem, skrytoci, urod.

473. Do Walka.

le mi udano, em ci przy bankiecie

Rogaczem nazwa; kto to uda, plecie.

Przysigam, Waku, przez Minerwy sow^,

Przez ucho Midy, przez szwajc Marsowe,

Przez dyszel Febow, przez Sylena rogi,

Przez brzuch Bachusów, przez Tetydy nogi,

Przez kozik Faunów, Atropy noyce,

Przez mot Wulkanów, warkocz Berenice,

em tego nie rzek; tom rzek, com ci w uszy

Gotów powiedzie, co ci nie obruszy,

Co sobie baby piewaj n trecie,

Co kady czowiek wie w naszym powiecie.

Co sam z niewielkim przyznasz mi kopotem,

e do swej wasnej ony jest koczotem.

Dopisano: forma przysigi.
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474. Na ony.

U Traków ^ kiedy kupowano ony,

Teraz ten zwyczaj i susznie zniesiony.

Teraz si panna na posagu wiezie;

Nikt darmo gnoju z domu nie wywiezie.

I jeszcze mi to nie zda si w tej mierze,

e panna piercie od modzieca bierze.

Niech si ten zwyczaj opaczny poprawi.

Niech ta da piercie, ow palca nadstawi.

475. O kruczku.

476. Na starego.

Modym si czynisz sposobem nie nowym.

Kopcisz si ugiem i czeszesz oowem.

Nie odrwisz mierci, zna ona t sztuk

I zerwie ze bem faszyw peruk.

477. Do Wawrzyca.

Chcc stare ryby przywabi do brzucha.

Przykadasz mode, Wawrzycze, do ucha.

Wiadomym artem, i pytasz ich, jeli

Wiedz, gdzie racy dziadusia roznieli?

Chceszli dobrego kunszt wyprawi wnuka,

Nie ryb si o to pytaj, ale kruka.

478. Do jednej.

Parys gdzie widzia nago trzy boginie,

Lecz te trzy ja te widz w tej dziewczynie,

Bo jest w wspaniaym wanie Juno chodzie,

Minerwa w cnocie i Wenus w urodzie.

' W druku faszywie: Turków.
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479. Item na t.

Gdy si o cug gadkoci przy jabJku swarzyly

I po sdzie z nieroM^n cer rozchodziy

Trzy swarliwe boginie, daly po klejnocie,

e Wenus w twarzy, Juno w chodzie, Pallas w cnocie.

480. Nimfie myliwej.

Niech twoja myl ciekawa na oWow nie way,
Bo Dyanna, u której jeste, panno, w stray.

Sama naenie zwierza na ostre oszczepy,

Sanfio si spieszy bdzie ptastwo na twe lepy.

481. Do JE. Mci pana Sobieskiego, marszaka i hetmana w. kor.,

wiersz Imci pana podskarbiego kor., gdy mu grozi, e mia
w jego ogrodzie swoje dragani rozoy i rozkwatyrowa.

JabJka. gruszki, winie, liwy

Prosz, panie miociwy,

eby twoi li onierze

Zawarli z nimi przymierze.

Omyka to jest i szkoda.

Czyni fortec z ogroda

I równa go z szacem którym.

Lubo obwiedziony murem,

Niemasz w kortynie szyslochu,

Niemasz kul, chybaby z grochu, i«

Niemasz dzia oprócz sikawki,

Ani lawet tylko awki.

Miasto ora, noyce,

Cyrkiel, kozik do winnice.

Dzban, koki, taczki, drabiny, ii

Nie do szturmu, do drzewiny.

Sznur drutowy miasto lonta,

Siarki na mrówki po funta,

apica na mysze dusze

I na krety cztery kusze. -^i
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Ovra wiea jak dzwonnica

Kunszt to wodny, nie strzelnica

I tylko z niej grube rury

Wod strzelaj do góry.

i Co to tedy po tym huku,

Jakby dobywa} Boduku

Abo jako Hiszpan, kiedy

Szturmowa do sawnej Bredy.

Kurnik to i klatka ptasza,

) Ktora si w obron wprasza

I podaje swoje sady

Na gnady i na ungnady.

Przydaj wart, eby z drzewa

odat nie stru sobie trzewa;

liwki szkodz i te knechty

Poszl wnet do grobu piechty.

* Przytyra kto tu grabi, plewie

Lub w Adamie lubo w Ewie,

Ogrodnik, czowiek spokojny,

D Nie chce i o on wojny.

Gani Atrydesa fochy,

Za bazny ma wszystkie Wochy.
Strze te Boe co ci ze pnia,

Pociecze krew z boka Wstpnia,

i Bo tu w pniaku i gazi
Bogini si jaka wizi.

Tu jest Daphnis, tu syreny.

Córka pacze swej Mareny.

Tu pacz swymi zrzenice

9 Siostry gupiego Wonice
A Priapus zdjwszy portki

Strzee jako zwyk u fortki,

I kto go znieway, panie,

Temu do mierci nie wstanie.

5 Odwroe si, moja rada,

Od ogrodu i od sada,
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acna zdobycz, mao sJawy,

Masz ty gowniejsze zabawy.

Bij Tatarów pod Komarnem,

Uczy Nuradyna karnym. eo

Dwadziecia tysicy cztery

Poó, a odbij jassyry.

Niech nienawi z jadu mdleje

Widzc Murzy i Gereje,

Gdy drudzy s przy podwikach, gs

U twego rycerstwa w ykach.

Pod i dalej i Podole

Odbierz, oprzy si w Stambole

I niech po twym mnym boju

Krzy tryumfuje w zawoju. 70

Niech Bog szczci! kto w tej wojnie,

Niech mu si poszczci hojnie,

A tego niech djabe cinie.

Co mi wlezie na me winie.

482. Rozrywka.

Chciabym ci z dusze, dziewcz, pocaowa,
Ale musz wprzód to w sobie uknowa:
Oczy s tego godniejsze czy usta?

Taka to we mnie z twej aski rozpusta.

Przecie ja do was, oczy, serca mego .>>

Zwierciada, gwiazdy nieba miosnego —
Myl si, do was raczej si udaj
Rubiny ywe, których ogniem taj.

Bo oko paczu studnic jest, a wy
Nie wydajecie jedno miech askawy. 10

483. Deklaracya w mioci.

Jeli chcesz mnoy mio gniewy twymi,

Mam tyle siy nad ogniami mymi.

e z side, które twe stawiaj oczy,

Rozum wyskoczy.

Wirydarz I. 16
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s Chceszli, abym si w tobie kocha wiernie —
Bez tamtych figlów; bo chocia nie.^miernie

Kocham, jednak w bok natychemiast skocz,

Jak zdrad zocz.

Musiabym si wnet z mioci powadzi,

) Gdyby mi chciaa na mki prowadzi.

Ja czekam od tej, która mi tak wierci,

Zdrowia, nie mierci.

Ko syt ywota, niech inaczej yje.

Mnie aden z mego mniemania nie zbije,

e po pogrzebie najwiksze kochanie

Za fig stanie.

484. Do Jana.

Tobie, moj Janie, tobie przed wszytkimi

Wiersz si moj kania i midzy paskimi

cianami, gdzie si suba twa zawiera,

Ciebie si Muza nawiedzi napiera.

D r w a to do asa i do Aten sowy.
Sa ci wiersz, który u ciebie gotowy.

Ale i bogom, chocia e nie godni,

Cho ich wialr pewnie nie zaleci spodni,

Przecie im kurz, przecie z unienia

> Chleby im kad i caopalenia.

485. Nowy Samson

W ciepe poudnie, kiedy znój i>y srogi,

Pokaa Jaga po kolana nogi.

Co widzc rzekem: O jako szczliwy

Nad Herkulesa, co wytraci dziwy.

Kto te przeszedszy marmurowe supy
Pisa: Plus ultra, odniozszy z nich upy.

Bo trzymam, e tam drosze s gotowe.

Ni gjidya.skie skarby, ni wschodowe

I gdyby wolno do nich si pokwapi,

» miabym, jak Samson mocno je obapi
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I nie babym si zatrzasnwszy nimi,

Powali si z tym budynkiem na ziemi.

486. Sposób do zgody.

Ukrada serce, dusze mi zbawia

Pieszczona rka i zaraz si skrya

W perfumowan rzymsk rkawic
I w t w znój srogi wstpia piwnic.

Nie dziwuj si, bo tak zodziej czyni,

Kryje si pilno, kiedy co zawini;

I zbójca kiedy na lesie dowodzi,

W odmiennej sukni i maszkarze chodzi.

Ja si o kradzie nie bd prawowa
Ani o rozbój bd nastpowa, i

Tylko niech winny szuka ze mn z>?ody

I da si na znak caowa ugody.

487. Zapa mioci.

Kupido kiedy ukochanej ony ^

Odbieg, kropelk oleju sparzony,

Gdy mu si w nocy z lamp przypatrzaa;

Tak ta dziecina ognia niestrzymaa.

Jeeli uciek boek ten mioci
i

Przed sparzelin, czemu w gorcoci

Paajcego ja mieszkam pomienia?

Przecz si nie chroni swojego zginienia?

Etna siarczysta cho ustawnie gore,

Hekla, cho ognie womituje spore, k

Tyle zapau w wntrznociach nie maj,
Jak go me piersi w sobie nakrywaj.

I kanikua zda si, e wiat chodzi,

Wzgldem pomienia co mi w sercu szkodzi.

Niemay ogie snad Troja wydaa, j.-

Kiedy zdradzieckim poogiem gorzaa,

1 Dopisano: Psyche.

16*
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Ale zdaby si i ten poar may,

Gdyby si z nim me ognie równa miay.

Usta nakoniec i ten ogie w Trojej,

9 Kiedy dotrawi materiej swojej,

Ale ten. co mi tak bezmiernie piecze.

Wtenczas mi zniknie i wtenczas uciecze,

Kiedy strawiwszy wszytkie wilgotnoci,

Pole do grobu ju spalone koci.

o Lecz póki stanie w czowieku ywota,

Twoja to wszytko, tyranko, robota!

488. Na wachlarz oddany.

Co mi wiatr czyni, co mi chodzi miao,

To mi pomieniem ywym podegao.

Czym ja to pomie, na który gdy wieje

Kuchenna rka, tym prdzej niszczeje?

5 Bojc si tedy, eby w tydzie wity,

W który z serc naszych Kupido wyklty,

Nie nagaba mi wiatrem boek mody,

Odsyam modlitw i skruchy przeszkody.

Jednak chc, aby wiedziaa i o tym,

o em barziej sug twoim ni dewotem.

489. Enigma ».

Jelie pragniesz wiedzie, ktoru bya,

Która mi w sida niezbyte wprawia,

Albo kogom ja piewa i kad socu
Równ, to zgadniesz na tych liter kocu,

s Godny moj ogie, eby go nie dusi.

jakom darmo chcia si o to kusi!

Nie kryj go te, wszak go pene ksigi

Moje wywiadcz, jako mi by tgi

1 juko miy, e dla jego wagi

10 Egipskie prawie wytrzymaem plagi.

* Anagram: Jagnieszka Kromerowna.
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Eleusys niechaj swoje tajesnnice

Roczne ukrywa, ale gdzie teslcnice

Srogie zadaje mi.o wielkim gwatem,

Osobliwym to moe wywrze ksztatem.

aden te oprócz niemego nie strzyma 15

Wygód, którymi Wenus swoje wzdyma.

Kaeszli jednak, o moje kochanie,

Niech w ciemnej nocy imi twe zostanie,

Ale tak lepiej, u mdrych nie zginie,

Ci nic nie rzek, a gupi pominie. 20

490. Fragment z gratulacyj na nowy rok rodzonej

siestrze wyjty.

Wczora stary rok o wieczornej dobie

Pogrzebion, nowy dzi w kolebce wstaje.

Tak ptak, co wonny grób uciela sobie

I mierci swoj czci sabejskie kraje,

Zoywszy staro w gorajcym grobie, 5

Odmodniaym si z perzyny wydaje.

Tak i Anteusz, matki naszej plemi,

Uduszon wstaje, dotknwszy si ziemie.

Tak i odcita od wasnej gazi
Latorol, w nowym pniaku si przyjmuje. lo

I smok dorosy afrykaskiej wizi

upie porzuca, kiedy wiosn czuje.

Tak i jedwabny worek, co go wizi,

Robak na nowy ywot przegryzuje.

Tak i jaskóki zbywszy zimnych lodów is

Dobywaj si lecie z mokrych chodów 1.

Nieche si ten rok szczliwie powodzi.

Niech ci si wiedzie, jako pragniesz sama.

Niechaj ci wiosna tak wesoa wschodzi,

Jak przed upadkiem bywaa Adama. 20

Dopisano: Dcetera desiderantur<
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Niech ci tak lato wszytko hojnie rodzi

joKFOwi Jako wnukowi starego Abrama,
Jesie nie szkodzi adn niepogod

Ani z ubran w sople zima brod.

I pan, co wieczne kieruje obroty

I wszytkich fortun zawiaduje koem,

Niechaj od ciebie oddala kopoty

I dni z wesoym da zaywa czoem

I gospodarskie niech szczci roboty,

Hojnoci w gumnie, w spiarni, za stoem

I da (wszak yczy i tego godzi si)

Drugiego syna i drug Jadwisi.

491. Na obraz odmówiony.

Prosz o obraz malarskiej nauki

A ty za dziewko aujesz mi sztuki

Pótna i nie chcesz dzieem cudzej rki

Wiecznego sugi uly srogiej mki —
Moja za wierno, bye tego chciaa,

Krwi by ci wasn rada malowaa.

Czemu mi rzeczy tak lichej aujesz?

Go tym ubdzie, e cie swój darujesz?

Ty mi nic nie dasz, a ja wezm sia,

I Tak bdziesz sub bez kosztu pacia.

Nadziej serce posugi tym traci,

e mu faszywej odmawiasz postaci.

Bo jako si tu spodziewa nagrody.

Gdy i zmylonej nie chcesz da urody?

Jako sarn rzecz obiecowa sobie.

Kiedy tak droga i w niemej osobie?

Ja tego inszej nie widz przyczyny,

Tylko e ciko siedzie po godziny

I tak ci tam co uega do awy,
' e statku niemasz do malarskiej sprawy.

Ale po co te o ten obraz prosz.
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Kiedy ci yw w sercu swoim nosz.

Nie malowan (mogJaby by zmyt),

Lecz wykonan twardo i wyryt.

492. Pijanicy.

Grozisz si wszytko, e chcesz poj on;
Jak si opijesz, stuczesz si i on.

Raczej, inoj bracie, niech ci pojmie ona
I wyprowadzi z karczmy pod ramiona.

493. Nagrobek modej paniej.

Wszytko to, czego ludzie pragn na tym wiecie,

We dwunastym ta pani odprawia lecie.

Bya dzieckiem, dziewczciem, bya pann gadk,
Sza za m, porodzia i umara matk.

Nie swarz si aden z mierci dla tak prdkiej straty:

Baba tu ley yciem, chocia moda laty.

494. Bogactwo.

Nie jest bogacz nad ebraka szczliwszy,

Ani te ebrak nad bogacza chciwszy.

Bogacz klejnotów, ebrak pragnie chleba,

Tak obaj godni, a temu mniej trzeba.

495. Przyjacióka.

Tak dziewczyn lubi do zabawy,

Co si nie strzee, nie wglda w me sprawy,

Wnet si powadzi, wnet pojedna zasi.

Czujc, e przecie wiemy cosi na si.

Niech mi si nazbyt cnothw nie czyni,

I niech upornych odmów rai nie czyni.

Niech bdzie gadka, artem si nie brzydzi,

Da si obapi przy ludziach nie wstydzi.

Bo jeli bdzie czysta, bojaliwa,

Dbaa na saw, zazdrosna, wstydliwa,



248 WIKYDARZ 496 - 498

Do tej si serce moje nie przysidzie,

(Brzydko i wspomnie) ju ta on bdzie.

496. ona myliwemu mowi. Sonet.

Kto si wprzód w dzikiej zakocha zdobyczy

I pocz straszy niedocigle anie,

Kto wprzód ulubi i pole i szczwanie

I pierwszy wywar abo zemkn smyczy,

5 Kto t uciech, e mu pies skowyczy

Zmyli, abo e nad przepiórk stanie.

Nic mu dobrego serce me nie yczy.

Bodaj by od swych, która mnie tak szkodzi,

Poleg ogarów, jak Akteon, zgraje.

" Nie próny moj gniew, nie to mi obchodzi,

e mi wesoe pustoszej gaje.

e owsa si w osypk wychodzi,

Ale e rano m odemnie wstaje.

497. Pieszczoty.

Ta w której rku ywot moj i zdrowie,

Pieci si ze mn i dzieckiem mi zowie.

Ale kiedy chc jak mae dzieciny,

Troch bezpieczniej poigra bez winy,

.-> Ostro si stawia, na miao narzeka,

I ju i piersi dzieciciu umyka.

Dotknli si jej zwycizkim orem.
Wnet mi nie dzieckiem uzna, ale mem.

498. Do Jagnieszki.

Trudno zrozumie, co si w ciebie wlewa,

Take odmienna i take pierzchliwa.

Raze mi frantem, a drugi raz szczyr.

Raz przyjacielem, drugi raz przechyr,

5 Raze mi wierna, drugi raz mi zdradzisz.

Raz si pojednasz, drugi raz powadzisz.
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Tak ci natura chciaa wyksztatowa,

e nie wiem jako z tob postpowa.

Boe, e nie da. do serca okienka,

eby zrozumie, jaka to Jagienka. i

499. Comparatia.

Twarde z wielkim elazo topnieje kopotem.

Twardy dyament adnym niepoyty motem,

Twardy db stary wiekiem dugim skamieniay,

Twarde skay na morskie nie dbajce way:

Twardsza ty, panno, której zy me nie zamay.
Nad elazo, dyament, stary db i skay.

500. Item.

Biay polerowany alabastr z Karary,

Biae mleko przysane w sitowiu z koszary,

Biay ab i biaym okrywa si piórem,

Biaa pera nie czstym uywana sznurem,

Biay nieg wieo spady, nog nie deptany,

Biay kwiat liliowy za wiea zerwany:

Ale bielsza mej panny pe twarzy i szyje.

Nad marmur, mleko, ab, per, nieg, lilie.

501. Item.

Oczy twe nie s oczy, ale soca wanie
wiecce, w których blasku kady rozum zganie.

Usta twe nie s usta, lecz koral rumiany,

Których farb kady zmys zostaje zwizany.

Piersi twe nie s piersi, lecz nieba surowe,

Których ksztat wol nasze zabiera w okowy.

Tak oczy, usta, piersi, rozum, zmys i wol^

Blaskiem^ farb i ksztatem^ mi, wi, niewol.

502. Item.

Sroga jest mija dem jadowita,

Sroga i mio ludzkich ?ez niesyta
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Srogie tygrysy Hirkaskiej pustynie,

Srogie s lwice, gdy im szczeni zginie,

i Srosza ty Jago od swojej onice
Nad mij, mio, tygrysy i lwice.

503. Item.

Nie kada gwiazda takie wiato toczy.

Jaki blask tv\''oj(? wydawaj oczy.

Wosy nad zoto sida s zdradliwe,

W które ty, panno, owisz serca chciwe,

i Z karmazynowym za koralem usty

Zrównasz, które nas wabi do rozpusty.

Piersi bez mleka, ale równe mlecznym

Nabiaom, równe i liliom licznym.

Ala! aslrowa czoo jest ta lica,

) Na której szczcia mego tajemnica.

Rka tak gadka i ule na w mierze,

e kade serce do wizienia bierze.

To mi, to trzyma w newytrwanej mce:
Oczy, wos, usta, piersi, czoo, rce.

504. Tsknica.

Bez ciebie, moje dziewcz, tak leniwym krokiem

Czas mi biey, e jeden dzie zda si by rokiem

A z tob tak dni bie i tak mi czas ginie,

e cay rok i jednej nie zrówna godzinie.

> Bez ciebie chocia piecze kanikua kosy,

U mnie szedziwa zima w mro ubraa wosy
A przy tobie, cho luty wilki w kup zbiera.

yczliwe lato pikn yzno rozpociera.

Bez ciebie mi mrok padnie, cho w samo poudnie

) A z tob o pónocy soce wschodzi cudnie.

O jako masz nademn wadz i rzdzenie.

e mi niebo i samo mienisz przyrodzenie!
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505. Na niestateczn.

Ktoby przygani, widzc twoje cnoty,

Gadko i drogie wdzicznoci klejnoty?

Któby ci chwali z tak nieuglaskanej

Dzikoci i tak porywczej odmiany?

Taka to w tobie przemieszkiwa siewka \

e trudno zgadn, czy jdza, czy dziewka?

506. Przy odesanym kwiatku.

Kwiatku cho suchy, ale mnie kochany,

Dla rki któr urwany i dany,

A suchy od mych ogniow i przed srogim

Serca mojego zwidniay poogiem.

Ty niepodobny jej pci krwawej ani

Mleku, przy którym nosia ci pani,

Lecz z mego serca przybra te kolory.

Które tak zwido jak kwiat pónej pory.

Ani ci mog oczerstwi i zami,

Bo i te pyn zmieszane z ogniami.

Poka mej pannie twe zbledniae licie.

e widzc jako gadko oczywicie

Ginie, trwao jej e jest klejnot rzadki,

Da mi i owoc, a nie tylko kwiatki.

507. Do nieuytej.

Na guche skay, na nieyste Tatry,

Które pónocne odkrywaj wiatry,

Twoja si bya matka zapatrzya,

Kiedy ci dzieckiem szczliwie nosia.

Ztd ci si na zo sugom twym dostao

Serce jak skaa, a jako nieg ciao.

Lecz bardziej niegi polubia stae,

Ztd jak nieg serce, zimne ciao biae.

' Rodzaj gry, z cig odmian
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508. Do teje.

Ju si jaskóka, ju i bocian wraca,

Ju si przyblia bydu nowa praca,

Ju kwiatki trawy przewiy zielone,

Ju si wietrzyki wróciy pieszczone.

Ty sama, panno, lata niepamitna,

U ciebie samej trwa zima niechtna

I chocia szyper po Wile egluje,

U ciebie twardy mro serce muruje.

Czemu nas zdradzasz majc lata goce:

W licznych jagodach wiosn, w oczach soce?

509. Lament.

Zdradliwa kotka czya wietnym piórem

Krytego na mier przeja pazurem,

Który mej Jagi pokropiony zami

I pieszczonymi rozgrzany piersiami

Przyszed do siebie i przez czas niewielki

Spoczwszy, uciek od swej skrzesicielki.

Niewdziczny ptaku, czemu t porzuci,

Z ktoreje aski z mierci si ocuci?

Moje za serce strzedz jej nie przestaje,

Chocia mu ona mier, nie ywot daje.

510. Do jednej.

Twardsza nad krzemie i nad stal, dziewczyno.

Trosk mych rozdawco, i mierci przyczyno.

Ju umrze musz; abo mi zaprze
Stryczek za garo, abo skocz z wiee.

511. Do Bogumiy.

Chcc wiedzie, jakom w twojej asce, Bogumio,

Saem serce na zwiady; to si nie wrócio.
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Wdziczn zjte gospod twoj i przyjemn

Clocin, tam zostao i nie chce by ze mn.
Posiaem za westchnienie i to tam zostao

I cho czsto powróci, to si bawi mao
Ani mi dostatecznej nie umie da sprawy,

Gdzie me serce? czy umys twój na mi askawy?
Szedbym sam, lecz nie mogc posyam ci dusz.

Odpraw z ask, bez tego dwojga umrze musz. i

512. Na zausznice w we, darowane.

Zote jabka murzyski Atlas z sadu swego

Odda w stra nieuchronn wa niepicego.

Tyme sobie sposobem mio postpia,

1 nakoo ci stra wów osadzia

Bojc si, eby ci kto nie chcia okra, bo ty

W zanadrzu nosisz jabka, na gowie wos zoty.

513. Na strzelb.

Królewski orze niosc zdobycz w sponie,

Z której obnay wieo gniazdo wronie.

Gdy si z ni bierze dla dzieci pod chmury,

Z ognistej w barki postrzelony rury.

Ju lecc na do skary Jowiszowi,

e piorun mierci nie mia by orowi,

Który go bogom z Lemnu od kowada
Nosi, gdy zgraja olbrzymów napada.

Na co rzek Jowisz darmo obwiniony:

Ach! maj ludzie ju swoje pioruny. i

514 Do jednej.

W sercu mro nosisz, w piersiach szczyre lody

A farba zdobi rumiane jagody;

Ja w sercu paam, a twarz mi blednieje.

O jak si znacznie z tob lepiej dzieje!
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515. Do Jagi

Zdybafa dzieci Wenery w ogrodzie

Rwc wonne kwiatki Jaga przy pogodzie.

Chcia przed ni uciec, ale uwikany

W zioach, róane wzi od niej kajdany.

Smci si z przodku, ale obaczywszy

I iwarz pikniejsz i wzrok dobrze ywszy
Ni u swej matlii polubi okowy

I rzek, ju z niebem rozsia si gotowy:

Takich mi wanie oczu byo trzeba,

Zkd lepiej bd strzela nili z nieba.

516. Na wdow.

Gdybym mia poj, t bym poj wdow,
Której mowi kat zakrci gow.
Bo ony zwyky, chocia pod paszczykiem,

Wypada coraz na plac z nieboszczykiem

A jabym swej rzek: Nie ple, mia ono,

1 nie chwal tego, co go obieszono.

517. Do Bartosza.

Schnie widz mozg, Bartoszu i masz zawrót gowy.

Bojc si jakiej zdrady od swej biaogowy.

Gadka jest wprawdzie, ale niemniej i wstydliwa,

A szkod.T, e si ona dostaa poczciwa,

Bo ci widz tak trapi niesuszne mylenie.

Jak prawda; jak pewna rzecz, tak i podejrzenie.

jako Waek mdr.szy, cho ma kurw w domu.

Nie da tego po sobie rozezna nikomu.

Ale ty grzeczna pani nie bd darmo w winie

1 to czego si boi, niech ma nie minie.

518. Na krzy na piersiach jednej damy sonet.

O luba mego przyczyno zbawienia,

ICó ci wnio.^ na t ja.sn Kalwari,
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Gdzie duszp, któro z aski twojej yj
W wolnoci, znowu sadzasz do wizienia?..

519. Niestatek.

Oczy s ogie, czoJo jest zwierciadem,

Wos zotem, peri zb, pe miekieiri zsiadym,

Usta koralem, purpur jagody,

Póki mi panno dotrzymujesz zgody.

Jak si zwadzimy, jagody s trdem,

Usta czeluci, pe blejwsem bladym

Zb szkapi koci, wosy pajczyn,

Czoo maglowni, a oczy pierzyn.

520 Do Jagi

Dwiecie kro gby, Jago, obiecaa,

Dwiecie ust daa, tylo. odebraa.

Dosy si stao przyznam obietnicy,

Lecz niemasz do.-y w miosnej te.sknicy.

Któ sobie, panno, takowych niw yczy,

Których kos, i sian, kt')rych dba policzy?

Kto si o tysic gron bogom pokoni?

Kto policzonym rojom rad zadzwoni?

Ubogiego to na liczbie mie owce

I zna na pami granic swych manowce. i

Dlatego ziemia zawsze z niebem zyszcze,

e jej nie liczc kropel spuszcza deszcze.

Take gdy wywrze przeciwko niej gniewy,

Nie liczy gradu, mócc zbone plewy.

I dobre i ze, co nam z nieba jedzie, i

Rachunku nie zna, nie podlega kredzie.

Tak dawa hustom, bez liczby, bez wagi,

Boskiej to wanie majestat powagi.

A ty bdc te t bogini, z któr

Nie zrówna ona Jowiszowa z cór, :

Czemu niebieskie chce.-z rachowa dary

I caowanie pojmujesz w pomiary?
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Ale nie liczysz ez, co w mej jagodzie

oyska sonej ju wybiy wodzie.

25 Jeli zy liczysz, miej usta w rachunku;

Nie licz tych, kiedy nie liczysz frasunku

I daj mi gbki; zcz z moj pieszczone

Usta bez liczby za zy nieskoczone.

521. Zielone.

Maj rozwi drzewa, wic starym zwyczajem

Ustrójmy sobie, Jago, skronie majem

I grajmy z sob o zakad zielone:

Ja jeli przegram, dam ci wyrobione

Francuskim szmelcem na piersi noszenie,

Zkd go za potyni zazdro ma wyenie,

A ty gdy przegrasz, dasz mi trzykro gby
A tym mier moje i dolne pogrzeby

Odwleczesz, zbieg dusz nazad wrócisz,

Ul ywot przewleczesz i mier m odwrócisz.

Jam tak rzek; ona tak odpowiedziaa

Krotko, lecz okiem co wicej szeptaa:

Jeli mi zdybiesz sam bez zielonego.

Dam gby i co nad gb milszego.

1.^. Potym dawszy mi ust raz dla zadatku,

To teraz, rzecze, a czekaj ostatku.

Ach wygram pewnie i doda mi rady

Kupido zmy.lny na kradzie i zdrady.

A ja te, Jago, ani za sw rk
•.'.) Ani za cnot w tej grze nie przyrzek

I byem danej dobra si nadzieje,

Wpisz mi i w czarne ksigi i zodzieje.

Wtenczas wic nie tak chmiel okrca tyki.

Nie tak ciskaj bluszczowe patyki

•J5 Buki, jako ja uobapiam szyj

I jako ust twych dowoli zayj.

I jeli przydasz wicej za przegran,

Kwituj krolow z ich purpur tkan.
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522. Serenada.

Ju soce pado, ju horyzont ciemny,

Ju plocze Phebe ocean podziemny.

Ju plak spoczywa, szum usta), ju guchym
Las si dbowy odzywa posuchem.

Ju wszytkich skrzydly sea okry sodkimi

1 cichy pokój rozciga po ziemi.

Ju i promienie zgasy kanikuy,

Ja tylko nie pi, jam sam tylko czuy.

Wszylkle te gwiazdy widz me niewczasy,

Kiedy wiecami zdobi twe zawiasy

Albo sen sodz piewaczymi gosy

Albo skrzypkami, cio si boj rosy.

Otworze okno, uchyl okiennice,

Rozmieje si noc. jako gdy z onice
Rumiana zorza od Tytana wstaje

I wietn barw brudnym cieniom daje.

W dzie si opalisz, ale w nocy chodnej

Nie kryj mi, panno, twarzy grzechu godnej.

523. O Jadze.

Czyli umylnie czyli te omyk
Cisna na mi Jaga niegu bryk.
Trafia w piersi, nie boli, lecz spodnie

Puca poczuy z tej bryki pochodni.

Ach ogie z niegu! ktoby rzek, e w ledzie

I przez mro ogie do serca zajedzie?

To ju ten ogie trudno zala wod,
Który w nieg zmarze wrdy z sob wiod.

Ogniem go musi, jak przeciwn rzecz

Gasi, a ty miej Jago o tym piecz.
^

W^e takie ognie, a mnie si dogodzi.

Bowiem mnie tylko twoje zimno szkodzi.

Wirydarz I. 17
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524. Na zausznice w dzwonki.

Patrzcie, co pannie wy suycie i wy,

Co gadko znacie oczu, ust i skroni

I moc dowcipu i wadz jej broni,

Jakie to z nami mio czyni dziwy.

Wiedzc, e kady z was do skargi chciwy

Na jej surowo, tak jej i w tym chroni,

e w t poblisz uszu spie dzwoni,

Aby jej lament nie doszed rzewUwy.

Ju tedy mówi szkoda i fatygi,

Bo któ to sobie sprawi co u gucha

1 kto z nim wskóra? lecz jeli otucha

Jaka was potka, to chyba na migi?

Gdy figle rku chyszych nili cygi

Pojmie i oczu, to mniej trzeba ucha.

Jednak mdrego i w tym kto ma ducha,

Wygra, gdy oczu i uszu zna ligi.

525. Na to.

Znam tw, Kupido, zazdrociw zdrzd.

Ze si zdradliw ta panna na wd
Nie daa prob (bo te lepy) ruszy.

Chcesz nasze proby tym dzwonem zaguszy.

Bd ty kalek, a ta niech nas sucha,

Ty bd ju lepy, ta nie bdzie gucha.

526. Na to.

Jue nam, panno tyle serc nakrada.

e ich i w dzwonki zauszne nakada.

Zna, e wytrwaj suy ci do skonu.

Kiedy si zeszy za serca do dzwonu.

Swego tu nie kad, bdzie w dzwonie skaza.

Stucze go serce, bo twardsze elaza.
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527. Na westchnienie.

Jedno westchnienie tak ci urazio

Okrutna, chocia nieumylne byo.

Jedna nas wina przecie porównaa:

Jam nie chcc westchn, ty nie chcc suchaa.

528. Na zegarek ciekcy.

Ten piasek we kle, co jako na wiey
Znaczc godziny, nie przestajc biey,

Mia kiedy Tyrsys, którego wesoy

Wzrok Jagi spali w piaszczyste popioy.

wiadczy i teraz piasek niestateczny,

e kto si kocha, ma niepokój wieczny.

529. Do lutnie.

SzczHwa lutni, która wdzicznym swoim

Ucieszasz uszy biege w notach strojem,

Czemu mnie zraz tak szczcie nie potuszy.

Abym raog szepta, cobym chcia w twe uszy.

Szczliwa lutni, której zgodne strony

Przebiega nieraz ten palec pieszczony,

Zazdroszcz szczcia, e si bdziesz tyka

Rki, do której nie miem si przymyka.

Szczhwa lutni, twych, ni bdzie graa.

Koków ta nimfa bdzie pocigaa. ]

Mnieby i stroi do usug nie trzeba,

Kiedyby tyle szczcia day nieba.

Szczliwa lutni, która po haasie

Stron twych na óku jej odpoczniesz w wczasie.

Mnie e nie wolno i pomyli tyle, i

Tumic swe dze czekam lepszej chwile.

530. Do nimf.

Nie miejcie za ze, o liczne boginie,

e wam w mych wirszach cz pochway ginie

17*
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I e godnoci wasze nieba szersze

W may zebraiy snopek szczupe wiersze.

5 Wszak i bogowie przy pokornej wierze

Przyjm za wdzi<-)czne cho krótkie pacierze.

531. Na ksiki paciorkowe.

Co Bogu milsza nad wonne ofiary,

Którymi zakon kania mu si stary,

Czym od wasnego nie pogardzi Syna,

Gdy go oslatnia trapia godzina,

5 Z czym i po dzi dzie na gniew Boy miele

Naciera zwykli grzesznicy w kociele:

Daj dwojakie, chocia w jednej mierze,

Na sznurku i na papierze pacierze.

532. Dyskrecja.

Kiedy pobocznej piesek Erygony

Zellae pal role i zagony,

Tam gdzie krynica przeroczyste swoje

Midzy drzewami pdzi ywe zdroje,

.-i Zdybaera pic kochan dziewczyn.

Za poduszk jej trawa, za pierzyn

Cie by dbowy, a szum z blizkiej wody

Smaku dodawa do snu i ochody.

Zephir jej sukni poddyma, a mali

10 Kupidynowie na koo igrali.

Ten na ni wieje, ten urwane zioa

W liczne natyka warkocze dokoa.

Ten ró równa z rumiecem, len liczn

Bia lili równa ze pci mleczn,

i.s Ale jeden z nich nad insze swawolny

K.sztat jej rozpina i do piersi wolny

Oczom swym przystp sprawowa i w znoje

Tym chodzi oczy i swoje i moje.

Lecz mi t swoj przysug tak zdradzi,

io Ze wicej we mnie zapau wprowadzi.
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Którym bez miary bdc zapalony.

Z siy i wszytkieh zmysów wysmaony,

Padem podle niej i to w liczne usta,

To w piersi, których nie krya ju chusta,

I w ksztatn szyj prawie bez przestania 20

Nieuprzykrzone daj caowania.

I ju mi za myl na co pod wodzia,

Ale si wród tych pieszczot obudzia

I z mych si wzów wywikawszy rzecze:

A take mi to, niewdziczny czowiecze, sj

Cb. moje pacisz? a zazem ja bya,

Kiedym ci suy sobie pozwolia?

Ale mnie suy trzeba z powolnoci;

Ja panem chc by, ja chc by jejmoci.

Inaczej wnet ci wypuszcz z posugi, 35

Bom z aski bogów nie tak godna w sugi,

Bym niedyskreta jak ty chowa miaa.

Ja widzc, e si szczyrze rozgniewaa,

Odpu, bogini, prosz, pierwsz win
Której ci wasn odkryj przyczyn. 40

Kanikua to w mej gowie sprawia,

Ze moja skromno toru uchybia.

Wszak wiesz, e kto si z Magorzat braci,

I rozum, a co dyskrecj traci.

533. Dobra i pi pod gowy.

Dobra i pi pod gowy, lecz gdy to mówia,

Zna, e o mym zupenym wczasie nie mylia,

Bo ffow opatrzywszy tego zapomniaa,

e gowa bez swojego spa nie chodzi ciaa.

Lecz, ebym ci nie bawi, powiem sów niewiel:

JeU poduszka w barwie ma chodzi z pociel.

Gowy gowie, a ciau trzeba twego ciaa.

Tak gowa z ciaem bdzie zupeny wczas mi a-l a.
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Poloniae Secretarii Carmina Varia Latina.

534. De Serenissimo Reg Poloniae Michaele Incipienti Exerci-

tuum suorum apud Chotimum Pugnae et Yictoriae Nobilissimae

pie glorioseue Die 10 Novembris An. Dni 1673 immortuo.

I.

Regius aethereas uaerit dum spiritus arces,

Turcica bellator Sarmata castra domat.

Quid rex non potuit, vitam nisi fata negassent,

Haec gerere auspicio qui moriente potest.

535. II. De eodem.

Invida quae Lachesis, quod nubila miscet amenis

Fellea, quod raelli iungere sidus araat?

Magnificam Lechiae laurum fortuna parabat,

Ad superos regem cum sua fata vocant.

5 An fortuna nimis tibi prodiga visa fuisti,

Talia si vivo rege trophaea dares?

An potius fastum populi cristasque timebas,

Cauta divideres ni tua dona manu?
Dona en partitus regem sibi vindicat aether,

u Exanimi demum rege trophaea dedit.

Talia pensantur magnis cum danina triumphis,

Forsitan absolvi tristia fata queant.

Si dolor obsistit, regis nam funera plangens
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Non sinit absolvi fata sinistra dolor,

Accurrit pietas et solatura dolorem,

Res, inuit, caelo Sarmata mitte tuas.

Augustos morienle dabant si rege triumphos,

Reg novo similes astra secunda dabunt.

536. III. In lunam regiam.

Regia deciduo tenebrescit sidere luna.

Ferre vel extinctam turcica luna neuit.

Luna suo propius iunxit se regia soli,

Vicit cum vinci credita luna fuit.

537. IV. Ad serenissimam reginam El.eonoram capite suo

orbatam.

Ah! cecidit tua luna tibi stellasue tenebrae

Eripiunt oculis, Eleonora, tuis.

Hinc tota in lacrimas posita laxati3 habens;

Pectoris hinc fibras sualida cura tenet.

Ah! thalami uxere brevi tibi lumine taedae,

Funereas infert iam Libitina faces.

O saltem thalami fructum tibi fata dedissent

Damnaue tanta thori pignore sarta forent.

Nunc orbam penitus te mors inopina reliuit.

Gaudia deficiunt, omnia puUa vides.

Nil praeter gemitus, praeter lamenta penates

Occupat, infandus regnat ubiue dolor.

Attamen et pietas veneranda, quid exigat, audi.

Haec poscit lacrimis, Eleonora, modum.

Mandat et aethereos nutus agnoscere, summi

Numinis arbitrio subdere cuncta iubet.

Alma simul tristem cupiens res publica luctum

Solari, monstrat parta trophaea tibi

Plenaue Sarmaticis Machometica plena maniplis

Captivosque hostes vinctaque coUa ducum. ;

Haec agit orbato divina potentia sceptro.

Praestitit hoc patriae, munere damna levat.
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Est ingens fateor pretium, quod pendimus astris,

Gratior haec vivo principe palma foret.

i Sed si debiiiraus paenam, gens Lechica, caelo,

Solamen paenae sit repulisse nefas.

Ta quoque Sarmatici solatia suscipe fati

Et placeat, supeiis quod placuisse vides.

Sit tanti, carum licet araisisse maritum,

j Si secus haec nequiit splendida laurus erai.

538 V Ad illustrissimutti et reyerendissimum dominum domJ-

num Bonyisi, archiepiscopum Tessalonicensem. apostolicnm ad

Poloniam nuntium, belli contra Turcas magnum promotorem.

Audiit en sancti suspiria patris Olimpus;

Est rea mm voti reddita Roma sui

Et totus melior nova gaudia concipit orbis,

Ominibus festis undique templa sonant.

5 Tn grates superis antistes mfigne rependis,

Laudati pretium dulce laboris habes.

Bistonias acies Lechicae fregere sarissae

Claustraque Moldaviae Sarmata yictor habet.

Emathii tergum nostris ot coUa dynastae

o Pleraque castra opibus plena dedere suis.

Tu puto tam grandes reputas dura mente triumphos,

Hapc superis iterum raittere vota soles:

Regna o Sarmiiticas imitentur caetera palmas,

Exul erit terris Thracica luna suis.

539. VI Ad bellatores Sarmaticos nobilissima post hominum
memoriam Yictoria apud Chotinum die 11 Nov. 1673 potitos.

Area Sarmatici Martis campusque laborum

ZoJkieviaque olim terra cruenta nece

Passarum iam caede madet, iam Turcica cernit

Invicta Lechiae castra subacta manu.

j
Terga dedit Biston, ferro cecidere phalanges

Sanguineaque Tyras corpora vexit aqua.
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Threiciis iam victor equis spoliisue superbit,

Extrahit eoas miles onuslus opes.

Jam paret sceptris arx Chotimea Polonis

Et subdit fasces Moesia tota suos. lo

Emathiae trepidant turres trepidantue tyranni.

Omnis sol oriens signa Lechea stupet.

Macte corona ducum, tantis circumdata palmis,

Sanguine tota rubens, macte corona virum.

Macte duces inter, clavo suprem Sobiesci 15

Praesidio, patrii Scipio nate soli.

Macte animis Visniovecii dux proxime regi,

Diix nihil Aeacidis Hectoribnsue minor.

Macte tuis Paci, Radivili, macte trbphaeis.

Miltiadum meriti nomen uterue ducum. 20

Macte alii heroes. clarssima nomina regni,

Pectora pro patriae prompta salute mori.

Macte uibus vitam rapuit Mavortis arena,

Nobilior neuiit mortis arena dari.

Nomina vestra, pii manes ignoscite, musa 25

Jam silet, en claudi carmine posse negant

Tantaue maiori debentur nomina peplo,

Orania Maeonia vivere digna cedro.

Macte corona ducum, tantis decorata trophaeis.

Sangyine tota rubens, macte corona ducum. :;o

Et tu macte iterum clavo suprem Sobiesci,

Praesidio Lechici Scipio nate soli.

Tu patriara palmis, orbem tu laudibus iraples

Christiadum, qui te vindice laetus ovat.

Mart tuo recipis terras, quas tinxit avitus sr,

Quasque tot heroum proluit ant cruor.

Manibus illorum gladio victore parentas,

Digne nepos ingens et simul ultor avi.

Vive, nec ant tuos dux inclyte claude triumphos,

Quam patriae cedat Thracia victa tuae. 4i>
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540. VII. Ad eundem illustrissimum regni marschalcum et supre-

mum exercituum ducem, de magno ipsius parente castell. olim

cracoviensi, qui historiam scripsit prioris belli chotinensis,

cuius ipse pars magna fuerat.

Ingens Sarmatiae lumen princepsue senatus

Chotimea parens prodidit arma tuus.

Pinxit et Osmanum calamo, ceu depulit ense,

Et stu pet eximium quod legit orbis opus.

1 Ast idem crede mihi magis mirabitur orbis,

Mart triumphali cum leget acta tuo.

Non oriens potuit praestare, nec Africa uondam
Osmani, Lechiae quod dedit una dies.

Imperii vires castris impenderat unis

> Haud expugnandis, par tamen ille fuit.

Nunc vallis et Mart potens quae muniit hostis,

Martius est ludus vincere castra tuis.

Nempe Deus tecum pugnat neque castra Ievarunt

Hostem, cum vires astra dedere tibi.

541. VIII. De tributo quod Porta Ottomanica a rege et regno
Poloniae poscere non erubuit.

Proh dolor! exegit Bizantia Porta tributum,

Sarmatiae dirum Porta minata iugum.

Horruit ad foedum generosus Sarmata nomen,

Mao pati, clamans, ultima, mao mori.

Inue Machometicas stringit lethale phalangas

Ferrum et pugnando Turcica castra subit

Ingeminatue hosti, dum caedibus omnia complet:

En quae debentur pendo tributa tibi.

542. IX. De die sancti Martini quo ingens haec victorla

obtenta est (A. 1673).

Martis alumnus erat, post factus episcopus ille,

Cui fuit haec sacro mor dicata dies.

Quin de caelesti tam sanctus episcopus arce
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Pugnavit precibus, sit dubitare nefas.

Si te Sarmaticae, Biston, stravere sarissae,

Haud nocuere minus praesulis arma tibi.

Et nostri sensere sibi quod militet aether,

Yicimus hac, Mavor3 Lechicus inuit, ope.

Dextra Dei fecit virtutem, regia uondara

Vox erat, ah nunuam verior illa fuit. i

Quam cum caelorum spirante palatia rege

Divinam sensit parma Polona manum.

Miisa diem celebra, dudum uno nomine sanctum,

Jam bis sanctus erit Martius iste dies.

543. Inter lachrimas triumphantibus musis scripsit Joachimus

de Hirtenberg Pastorius Burg. Mar. Secr. et Historicus De illu-

strissimi senatoris, Yenceslai comitis a Leszno, palatini Podla-

chiae, pientissima coniuge, Constantia, inclyti bellatoris, Ste-

phani Czarnecji, palatini kijoviensis, filia, cum sanctae vitae

curriculum pari morte finivisset.

Sarmatiae praelustre decus Czarnecius ingens,

Dux nihil Hectoribus Scipiadisue minor,

Qui patriam palmis iraplevit, laudibus orbem,

Auget sanctorum nunc quoque prole gregem.

Quas animo dudum exuerat Constantia terras,

Deserit et coelum religiosa petit.

Humanos pietas si vultus induit unuam,
Spirans effigies haec pietatis erat.

Ast hanc ferre diu virtutera terra neuiuit.

Addi numinibus debuit illa suis. i

544. In illustrissimae defunctae modestiam, qua omnem
pompam funebrem sprevit.

Funeream moriens tempsit Constantia pompam;

Vivere quod nequeat, noluit illa decus,

Quam comitata dabat pietate modestia pompam:

Illa mori nescit, nec sinit illa mori.
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545 Ad illustrissimum dominum palatinum Podlachiae yiduum.

Bistonia de caede recens ex Martis arena

Pene calebat adhuc sanguine mucro tuus

Et vix dum Geticis remearas victor ab oris,

Laurigera gestans parta trophaea manu,

Cum mors ausa nigris palmas mutare cupressis

Et luctu illustres obtenebrare lares,

Abripuit thalami sociam, solatia vitae.

Et decus heroae deliciumne domus.

In terris quae plena Deo ac dignissima coelo

' Vixit et ad superos semper anhela choros,

Haec rea iam voti est, vitae cum carcere solvit

Sanctam animam sponsi cuncta regentis amor.

Comnare tara cara yiduatus, magne senator,

In lachrimas moesto corde oculisue ruis.

Sed luclum frenare decet, reputareue tecum

A domina vulnus tale venire manu.

In terris exul fuit ii la ac dbi ta caelo

Civis, nunc pariae laeta uiete frui

Et superum permixta choris, te supplice voto

Et sobolem certat posse iuvare suam.

Ac iuvat haud dubie, multum prodesse superstes

Ouae potuit, plus iam post sua fata potest.

Musis funeri illacrimantibus scripsit

Joach. Past. B. M.

546. In efflgiem serenissimi ac potentis. lohannis Tertii regis

Poloniae et magni ducis Lithuaniae etc.

Lucet in augusto virtus heroica vultu

Principis, os famae quem super astra vehit.

Sueta triumphales toties conscendere currus,

Lauribus emeritum iam diadema rapit.

Hao sft progeni felicem patria ducit,

Semideura gaudens bis peperisse sibi.
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Te tantum formasse ducum fortissime, magnum est;

Maius regali te posuisse throno.

547. De serenissimi ac potentissimi principis ac domini, dcmini

lohannis Tertsi Poloniae regis, dieto aeterna memoria dignissimc:

Mao mereri quam coronari, Epigramma.

Quae nova, Rex, orbi laudura miracula pandis?

Quam cunctante manu regia sceptra capis?

Tam celer ad palmas aiacri virtute parandas,

Nunc dala vrtuti praemia lentus adis.

Fronte sedet cassis, patitur diadema repulsam,

Aurea cum dentur, ferrea sceptra geris.

Qui rapit Emathies animum pius ardor in hostes,

Vix non imraemorem te facit esse tui.

Una tibi cura est, meritis vincire coronam,

Laurigerum posthac cingat ut illa caput, n

Ne gens Lecia tuis dubitet inscribere fastis,

In.soliti decoris te genuisse ducem.

Omnia Christiadum seue ipsum impendit honori.

Et coelo et populis est sacer ille suis.

Nil ambit, sed grand meret virute theatrum.

Orbi servando par foret ista manus.
15

548. Ad generosissimam et praeclare de patria ac re Christiana

merentem Poloniae et Lithuaniae militiam.

Nobile Sarmatiae robur, Mavortiae gentis

Flos, umbo patriae praesidiumue tuae,

Bistonia de strage recens, generosa ithalangum

Plenaue palmarum frond corona ducum,

Tessalicas iterum caelo pelis auspice turmas

Strymoniisue infers Lechica signa globis.

Ite viri, quo fata vocant, armisue timendi

Threicia rursum tingite caede manus.

Patria vindicias poscit, vos cura sacrorum

Et pietas passis suscitat alraa comis.
i,

En ardens animis, ingens viilutibus heros
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Praevius ad magni ducit honoris opus.

Ite, duci vestro. grandi praebete monarchae

Pectora et in^ictas suppeditate manus.

5 Ast alacres quid pulso animos? Stat Martia virtus

Prona seui, stimulis non eget illa meis.

Nobile certamen surgit regisue ducumue
Militiaeue omnes laudis amore flagrant.

Jam laurus oriens, palmas submittet Idume,

f) Larga sub hoc coelura rege trophaea dabit.

549. In fatum Christiani Bekkeri, medici et professoris regio-

montani, qui post initum recens matrimonium secundum, in

thalamo subita morte extinctus.

Perscrutans medicus Radzivilii principis artus,

Explicuit, qao mors veneri illa modo,

Nempe repentino vitae spiracula casu

Dixit anhelanti clausa fuisse duci.

fi Ast heu! paucorum post intervalla dierum

Ipse ducis sector. par nece sector erat.

Quos ludos sibi prava struit? Quam tramite miro

In casses hominem pertrahit illa suos?

Parva ducera perdix duro sub frigore perdit.

o In thalamo medicus reperit iste rogum.

550. In idem.

NuUo loco fata possis excludere; cum mors

Yenerit, in medio Tibure Sardinia est.

Sufficit in mortem quodvis, cum venerit hora;

Vel perdix hominem perdere parva potest.

551. Ad Annam Mariam a Schurman, cum Academiae Ultraiecta-

nae Natalem Latino carmine illa celebrasset.

Anna decus secli, teneri lux inclyta sexus,

Humano celans corpore nympha deam,

Nata auferre viris decus, heroina, virile

Et facere attonitos nata pudore viros,
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Nil tu" foemineum spiras animumue virago

Non nisi delectat mascula cura tuum.

Unus deliciae tibi Phoebus et una voluptas

Castalides, Clarius fons tuus unus amor.

His animum pascens, modo siquid docta dederunt

Secla, legis, proprium mens modo fingit opus.

Carmina deducis, quae Naso Marove resurgens

Vel sua crediderit vel velit esse sua.

Certe hesterna legens tua, dixit Apollo Camoenis:

Yestra vel haec soror est, vel meret esse soror.

Cede loco deciniae, tu quem tulit Umbria, musae,

Yirgineo virgo est aptior Anna choro.

552. Germani auxiliares tempore belli CaroIo-Gustaviani

ad Polonos (ab a. 1655 ad a. 1660).

Heu Poloni lacrimosi!

Estis iterum animosi,

Nam discessit Wirtzius.

Regnum vestrum est purgatum

Noviter, et recens natum,

Quid nunc eo laelius?

Sed est magna turpitudo,

Quod vestra ingratitudo

Germanorum merita

Non agnoscat, sed accepta

Pro nunc censeat inepta.

Ubi sunt praeterita?

Yestrum regnum et corona,

Yestrae domus, vestra bona

Et libertas aurea,

Erant tota subiugata

Et a Suecis spoliata.

Germanorum laurea

Cuncta haec recuperavit

Vosque oranes liberavit.

Pro hoc beneficio

Nunc Germanos trucidare

Et tara pessime tractare,

Non vertitur vitio.

Suecus, qui fefellit fidem

Semel, faciet hoc idem i,

Quando satis tacuit.

Tamen pax iam sine cura

Cum eo, qui ant iura

Fregit, vobis placuit.

Quis nunc erit tam insanus,

Qui auxiliares manus

Iraportunus porrigat?

Nam Germanus ictus sapit

Priusque exempluni capit,

Ut errorem corrigat.

* Dopisano rk póniejsz: verum praedixit quod experimus hoc

saeculo 170<).
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Quantos milites praeclaros

Bellorumue non ignaros

Leopoldus perdidit

Pro amico Casimiio

Nec pepercit ulli viro,

Usue regnum tradidit.

yuam Regina eiulabat,

Olim uando exulabat,

Petens arma Gaesaris.

Galii arma vocaverunt

El Suecos promoverunt,

Tamen illi valent bis.

Eligetur innovatus,

Relinuetur approbatus

Ergo luris socius.

Reconcilialo hosti

Fide, quem tu semel nosti.

Jam non stabit ocius.

Serpens ferainam seduxit,

Cul et post vir affluxtt,

Paradisi epulis.

Cave Gallicam serpentem,

Feminam decipientem

Et cunctantes praesules.

553. Responsum Polonorum ad Germanos.

O Germani fastuusi!

Quantum estis animosi

Vel potius tumidi.

Magnos triumphos canitis,

Cum saLis ignavi sitis,

Vere dicam timidi.

Sordidum est triuniphare

Verbis et nunuam pugnare,

Yanas pompas canitis ^

O quam falso iioc dixistis,

Quod n Mbis restiluistis

Nostra pordila bona.

Non sunt haec vestra trophaea,

Factum id nostra framea.

Non sunt haec vestra dona.

Recessisset ne Wirtzius,

Ni periisset Ragotzius,

Devictus per Polonos?

Nd nobis restiluistis.

Imo regnum cxhausistis

Et pauperes colonos.

Tu Germane es insanus,

Dum auxiliares manus

Superbe depraedicas.

Cum perlit Heyster ille,

Reputatur, quasi mille.

Proditorem indicas.

Sed pro rege Casimiro

Pepercistis na lii viro,

O qaam falsa sunt haec verba.

Imo muitis pepercerunt,

Vere hostes nec viderunt

Yestra arma superba.

Regina dum exulabat,

Arma vestra implorabat,

Sed non haec tyrannica,

Quae nobis sunt graviora

Et multo crudeliora,

• Dopisano: tu desideratur jedna stropha.
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Quam forent paganica.

Nunc blasphemam habes men-

[tem,

Reginain vocas serpentem.

Cum sit mulier prudens.

Promovere bonum gentis,

Non est hoc virus serpentis.

Tace lingua impudens!

Non veneramur serpentem,

Sed reginam tam pruden-

[tem,

Quae odio habet fastum.

Decepistis Ungariam,

Nunc Yultis et Poloniam:

Novimus vestrum astum.

WirydoM I. 18



Wiersze Daniela Naborowskiego, sawnego
czasu swego, poety \

554. Do ksicia Imci Krzysztofa Radziwia wojewody wileskiego
i hetmana wielkiego W. X. L.

Miej, ksi, niedoszego niwa rone snopy.

Znam, em nie by na skale licznej Kaliopy

I nie wiem, kdy pyn kastalijskie zdroje:

Ty moj Phoebus, ly, ksi. Hipokrene moje.

h Ty mi ducha dodawasz, ty wyjmujesz z ceny

Tych, co teraz ubogie biczuj kameny

Tobie jeU w smak bd moje guche strony,

Jasne gow wynios przesigem tryony.

555. Na oczy królewny angielskiej, która bya za Fryderykiem,

falcgrafem Rertskim, obranym królem czeskim.

Twe oczy, zkd Kupido na wsze ziemskie kraje,

Córo monego króla, iiarde prawa daje,

Nie oczy, lecz pochodnie dwie nielitociwe,

Które pal na popió serca nieszczliwe.

', Nie pochodnie, lecz gwiazdy, których jasne zorze

Bagaj nagym wiatrem rozgniewane morze.

Nie gwiazdy, ale soca, paajce róno,

Których blask miertelnemu oku poj próno.

' Patrz: Dodatki.



556— 558 WIRRSZR d. naboiiowskieko 275

Nie soca, ale nieba, bo swój obrót maj
I swoj liczn barw niebu wprzód nie daj. i

Nie nieba, ale dziwnej mocy s bogowie,

Przed którymi padaj ziemscy monarchowie.

Nie bogowie te zgoa; bo aza bogowie

Pastwi si lak nad sercy ludzkimi surowie?

Nie nieba, niebo torem jednostajnym chodzi; i

Nie soca, soce jsdno wschodzi i zachodzi;

Nie gwiazdy, bo te tylko w ciemnoci panuj;

Nie pochodnie, bo lada wiatrom te hoduj.
Lecz si wszytko zamyka w jednym oka sowie:

Pocliodnie, gwiazdy, soca, nieba i bogowie. 2,

556. Do Aleksandry.

Ma liczna Alek&andro, gdybym wiat mia w mocy.

Krwawo uraz na sercu noszc we dnie, w nocy,

Dabym ci go w zakadzie, serce okupujc,

Lecz ndznik rozgniewane niebo na si czujc,

I to co mam na otarz twój nios z ochot: =

Krew swoje, zdrowie, wierno, stateczno i z cnot.

557. Do teje.

Tym ma nad Macedona Aleksandra moja:

Ow wiat jedc zwojowa, a do tej podwoja

Od ziemskich boiiatyrow wolny hod oddany;

• Ow w ciele, Aleksandra w sercu czyni rany;

Ow zbrojnymi szeregi, ta przeraa wzrokiem;

O w ogniem pomienistym, ta wiat pali okiem.

558. Do Kupidyna o teje.

Okrutny Bisuimacze, Kupido zuchway,

Upatrujc tych licznych oczu wzrok wspaniay

Widz, 2 si w nich koszem warownym pooy,
By si z nich nad mym sercem swym zagonem sroy.

Uczy cud, o Kupido! cud niewysowiony, s

We mnie sig koszem poó, do niej pu zagony.
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559. Na imieniny Anny.

By szczcie jako chci tak dao monoci,

ebym miai", zacna pani, wedug twej godnoci

Na twoje imieniny upominek zoty

I krajów cudzoziemskich sublehie roboty,

ft Albo pery na wybór z indyjskiego morza,

Gdzie ze zotej onice wstajc rana zorza

Pokazuje w te kraje swe rumiane hce.

Albo zdobycz bogat moskiewskiej stohce,

Z której by byo pto zote uczynione

10 A na twe, zacna pani, ramiona woone,

Pewnieby si takiego nic nie uchronio,

Coby twoje osob wiza godno byo.

Lecz jeli do tej sprawy nie moe z pustego

Lubo lnu lub konopi zebra z pola mego,

15 Pogotowiu te trudniej i o karmazyny

I kosztowne podarza murzyskiej krainy,

Zota w chacie ubogiej szuka nie potrzeba,

Ledwo daj elazo rozgniewane nieba.

Lecz jeli i gar wody na otarz bogowie

ao Za wdziczne przyjmowali, a ty pogotowie

Nie pogardzisz pokonu, pani, ubogiego,

Z którym teraz oddaj do progu twojego

Wieniec, jaki natenczas z Helikonu panny

Uwiwszy, powiciy dniowi witej Anny

th I imieniu twojemu, nie z ziela widego,

Nie z kwiecia lada wiatrem opadajcego,

Lecz z caej uprzejmoci serca powolnego.

Którym ycz, by szczsna do wieku pónego

Moga w szczciu obchodzi imieniny swoje,

80 Aeby, o cna paro, te wasze podwoje

Za Boskim wspomoeniem kwitny bez miary

I w potomka lubego i w obfite dary.

Tym ci wi natenczas Jowiszowe córy,

Tym zoty Phoebus, a ten pojrzawszy tu z góry
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Janiejsze nad obyczaj pokaza swe lice, sa

A stary winolejca, w uleniu tsknice,

Wyniós z chodnego lochu piwa wystaego.

Nie chcc chybi zwyczaju w tym starodawnego.

560. Piert ad imitationem Horatiuszowej ody Beatus ille qui

procul negotiis *.

Szczliwy czowiek, który krom zazdroci

yje spokojnie na ojczystej woci
Przy bujnych polach i gstwach zielonych,

Wolen od buntów pospólstwa szalonych.

Który w pat miej wolnoci nie dawa 5

Ani si dworskim niewolnikiem stawa.

Niepewnym rzeczom nie da si uwodzi,

Nie da si ponnym obietnicom zwodzi;

Z odmienn ask mir uczyni wieczny.

Proen kopotu, od zmazy bezpieczny, i"

Marnie straconych lat swych nie auje,

Gdy pena wiatru nadzieja szwankuje.

Nie strach go midzy odmty morskimi

Wzruszonych waów wiatry niesfornymi,

Lubo noc paszczem czarnym wiat okrywa, i?>

W pokoju wdzicznych snu darów zaywa.

Na trwog nagle nie bywa budzony,

Aby by z oa do grobu niesiony.

Okiem wyniosym nikomu nie szkodzi,

Zdrad bliniego nigdy nie podchodzi, 20

* Wydrukowa Aug. Bielowski. jako wiersz Szymona Szymonowica

p. t. : »\Viejska szczliwo* z rkopisu, gdzie autor niewymieniony wcale.

Odmianki : w w. 3 i trawach; 5 ojczyzny; 14 wiatroic tvay{l): 18 tvnie-

siony; 19 Okiem wysokim wysoko nie godzi; 24 Sam sobie dworem; 'M Le-

dwo ; 32 rozane; 34 po poach; 35 ten Jest kocem; 41 nie leniwy chodzi;

iii pola odziewaj; 45 Jezierne; 49 ecom z kosia wieniec; bO prace

obfitej; 55 dwa koa (!i; 78 K cnocie; 80 po powiacie; 83 wokoo (!)

odzywaj; 84 po kwiecicch; 85 lata bie; 86 podnosi (!); 87 Koa (!)...

dobra mienie; 91 omywa; 96 Nieznany... dokocz; 102 przestawa.
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Wiar nie kupczy, nie przysiga krzywo,

Wielkim si stanom nie przykrzy jak ywo,

Ale przestajc na swojej chudobie,

Saro dworem, ask, sam i panem sobie.

Póki Bog, póki zamierzone lata

Zechc, uczciwie tu zaywa wiata

A z ziemie jego praca sprawiedhwa

Lichw stokrotn nacrodzona bywa.

Ztd mae dziatki, ztd on, ztd wszytek

) I z robotniki ywi swój dobytek.

Ledwie jutrzenka ze zotej onice

Na wiat pokae swe rumiane lice.

On czelad budzi, Boga mody baga

(Jemu ptak krzyczc na polu pomaga).

» Ten jest pocztkiem, ten i kocem wszego,

Ten bogosawi wszytkie prace jego.

Soneczne sowik promienie tymczasem

Z ochot wita szczebiocc pod lasem.

Pasterz za stadem wesoo przygrawa

» I wo do jarzma pracowity wstawa.

Oracz za pugiem przypiewujc chodzi,

Albo sad szczepi, albo poty grr)dzi.

Zachodne wiatry drzewa rozwijaj,

Rozliczne kwiaty ziem- odziewaj,

• Jeziorne stada mno pody swoje,

Nowe na pasz wylatuj roje.

Niewinne wojsko z owczarnie wychodzi

I ma odziane pierzem hufce wodzi.

Na skroni ecom wieniec z kosia wity

• Lato przynosi, dar prace sowity.

Odrose trawy za kos padaj,

W dojrzae zboa sierpem zarzynaj.

On snopia wiza pomaga czeladzi.

On pene wozy do gumna prowadzi.

Lubo lwa koa soneczne mijaj

A .wierszcze socu goiccmu daj,
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On przed promieniom poJudniowym w cieniu,

Utaiwszy si przy chodnym strumieniu,

Ley upiony od szumu wdzicznego

Przezorn wod zdroju ciekcego. *;

Jemu w jesieni sady barw mieni,

Jemu si jaWka po drzewach rumieni,

Jemu pasieka hojne miody dawa,

Jemu si wena po owcach dostawa:

Na bukiew z asa, na od z dbrowy, i

Na i uytek idzie ogrodowy.

Zatym pod borem gospodarz ochoczy

Gste obierze na dziki zwierz toczy,

Albo wic z chciwym ptakiem w pole jedzie,

Albo smycz chartów prdkonogich wiedzie. -

Lubo si trafi zajc upatrzony,

Lub wywartymi ogary ruszony.

A sJoce pada, nocne wstaj zorze,

A bydo ryczc idzie ku oborze.

On upragniony korzy niesie z owu, -

ona wieczerz gotuje z obowu.

Synowie mali ku ojcu si maj,

Cnocie wczas wykn, na mae przestaj.

On w roczne wita kiermasze sprawuje,

Mód po powiecie na trawie tacuje.

Pod starym dbem siadszy gracze wieni

W gone fujary graj proste pieni.

Onym si lasy wkoo przeciw iaj.

Nimfy z faunami po kniejach igraj.

W tym bycie bie lata wszytkokrotne,

A on pod nogi fortuny obrotne

Koo podbiwszy, fraszk wielkie mienie,

Fraszk poczyta i drogie kamienie.

Fraszk szaraty, fraszk zotogowy,

I peen troski paac marmurowy. a

Niech kto chce w boju saw krwi oblewa.

Niechaj u dworu pogody zaywa,
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Niechaj przez morze dla zysku egluje

I pene wory w swym pokadzie czuje.

6 Z wami na polu, muzy, bez kopota

Nieznaczny starzec dokonam ywota.

A wy o ki! o krzewiny moje!

I wy potoki i wy ywe zdroje!

I wy o nimfy, co w rzekach mieszkacie,

» I co w jaskiniach skrytych przebywacie

Faunowie leni, bdcie mi wiadkami,

e ja do mierci chc zostawa z wami.

561. Cie, przypisany ks X. J. M. Januszowi Radziwiowf,
podczaszemu naonczas W. X. L., A. 1607 ».

Braca, ksi, ode mnie przyjmi po koldzie,

Który widzian by moe, lecz iman nie bdzie.

Wszake stró ustawiczny zawdy przy twym boku

Najmniejszego od ciebie nie odstpi kroku.

b Muza go sw przewag wieo poimaa

A rymem zwizanego tobie odesaa.

Cieniem si by mianuje, boga bezbrodego

Piastun i cor dziewiciu Jowisza wielkiego.

Towarzysz nadewszytko poetom pijanym

a I wynalecy wina gociem podanym.
W nim si Sylwan, w nim wszyscy faunowie kochaj,

Bez cienia adnych plsow nimfy nie wszczynaj.

Nagiej si przypatruje sam wolno Dyanie

A wdy Akteonowych rogów nie dostanie.

b Cie w trudzie, cie we znoju cieszy podrónego,

Cie bydo, cie pastuszka obywia ndznego.

' Odmianki z rkopisu Czartoryskich nr. 1888. W. 2 lecz w reku;

11 W tijm sir... w tym; 15 Cie iv drodze; 19 Owocu hij nie daa w je-

sieni; po w. 2.S dodano dwa:

A wdziczni/ sen po czonkach strudzonych rozletoa.

W cieniu wizie ubogi w srogim pecie piewa.

27 wszytkie... uszytkie; 28 ze mu; 30 swej rzeczy; 34 krom zazdroci;

39 wywodzi; 42 woony; 62 Lub tez wiata ostrada; 63 Cie tego.
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Gdyby nocnej na ziemi cie nie puszczaj rosy,

Biedneby nasze zboa nie doszy pokosy,

Owocowby w jesieni nie daJa Pomona,

Floraby z swego kwiecia byJa obnaona. 20

Mizernyby nasz wiek by, kiedyby swojego

wiatu cie nie uycza paszcza czarnawego,

Którym prace i troski ludzkie ukoiwa.

W cieniu ptak rozmaity swoje gniazdo miewa.

Przed cieniem al swój sowik odnawia surowy, 25

Cie drzewa i rozwie cie zdobi dbrowy.

Za nic wszelkie obrazy, wszelkie malowanie,

Jelie im ozdoby z cienia nie dostanie.

Cie sawny on orator mia na pilnej pieczy,

Gdy w Atenach osowym cieniem wspar swych rzeczy. ^0

Cie czatom, cie zasadzkom, cie suy kradziey,

Cieniem chciwy mionik do swej miej biey.

W czarnej cienia zasonie do rozmów przychodzi,

W cieniu zapa serdeczny bez zazdroci chodzi.

Cienia pragnie nowoe, nowo zam dana u
Cienia pragnie, nie pierwej w onicy oddana,

A soce woz zapdzi w gadytaskie morze

A nocne si ku dou nachyliy zorze.

Nie jednego cie z krwawej potrzeby uwodzi,

Cieniem z przegranej bitwy nie jeden uchodzi. 40

Cie za starych Rzymianow drogo by pacony,

Bo na cie marnej pompy pobór by zoony.

Tysic zbrojnych okrtów Myceny stawiy.

Aby si cienia wzitej Heleny zemciy
A zprzysigli Grekowie obegnawszy Troj, 45

Przez dziesi lat dla cienia kadli na si zbroje.

Co nadzieja, jedno cie dobra jest przyszego.

Ta w nieszczciu czowieka podnosi ndznego.

Dla cienia i zwierz godny odbiega upiey,

Gdy za mar akomstwem uwiedziony biey. 50

Naonczas gdy bogowie ziemi nawiedzali,

Cienia, miasto zasony bóstwa zaywali.
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Równy cie Jowiszowi, równo z nim panuje:

Cie i wiato po niebie wzajem nastpuje.

65 Cie w udziale swym trzyma acherontskie brody

I straszne surowego Radamana grody.

Trzyma dusz zmazy prónych szczliwe pokoje

I pola kdy pJyn niepamici zdroje.

Kiedy jasne niezwyk sJoce rdz przypadnie,

«o Zkd nocy wiekuistej strach na ludzie padnie,

Cie niepraw, e glanc traci pochodnia tak wdziczna,

Lubo wiata odstrada bdna twarz miesiczna,

Cie temu jest przyczyn. wiat nic nie wywodzi,

A do woska maego, zaczyni cie nie chodzi,

o.i Lotem ptaki, a w biegu zwierza najrlszego

Cie wycieka, cie wporód morza gbokiego

ciga nawy, aglami i wiosy niesione,

Poprzedzajc w swym pdzie Eurusy szalone.

Cie nauczy po socu godziny najdowa
70 I rozliczne po cianach kompasy malowa.

Egipskie piramidy, niebotyczne skay,

Talesowi za cieniem poraierne si stay.

Cie dworski marnotrawca pómiski plundruje,

Pene czary, puhary, szklonice nicuje.

7.'. Jak dzieci ma rado, kiedy je cie jego

We szkle udzi, a ono mniema by drugiego.

Albo dziewczyna licha, gdy w zwierciado swoje

Patrzc, widzi twarz drug, uidzi drugie stroje

I dziwujc si myli, co wdy si to dzieje,

^0 e ona twarz z ni pacze, z ni si wespó mieje?

Cie i w ogniu nie gore i w wodzie nie tonie.

Miesza si midzy hufy, straszy z ludmi konie,

W krwawym boju bezbronny nie odniesie rany.

Cie Narcysa o garo przyprawi kochany,

8-. Bo skoro si oglda w przezroczystej wodzie,

Z mioci cienia podleg miertelnej przygodzie.

I my co ziemi ma, mae morze mamy
A myl gorololn nieba si tykamy,
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Cie nieslyte i mar zostawim po sobie.

Cie z nami w grób, cie wiecznie stróem naszym w grobie. «:•

Ale próno wspomina cie naszego wieka

I igrzysko niestaej fortuny czowieka:

Ten który z cienia powsta, wiat nieogarniony,

Bdzie z nami w cie srogi znowu obrócony.

562. Czwartak, przypisany ksiciu Imci Krzysztofowi Radziwi-

owi, wojewodzie wi. i hetmanowi w. W. X. L. '.

Szukaem upominku w ndznej gadzie swojej

Dla ciebie, zacne ksi, lecz w chudobie mojej

Pronom mia na bogatsze przesadza si dai-y.

Przyjm z ask od chudego i ten czwartak stary.

Nie gard czwartakiem; dobrze naonczas bywao, :->

Póki nam jeszcze starych czwartaków stawao.

Teraz si nowych dudków, a zych namnoyo,
Bodaj si nigdy o nich nam byo nie nio.

Cztery rzeczy s, z których czowiek si wydaje:

Kompania, zabawy, mowa, obyczaje. lo

Kto otrom brat, fraszk si bawi, prawdziwego

Nic nie rzecze, a górny, strze si takowego.

* Czsty po rkopisach ; drukowany jako wiersz Zabczyca w r. 1629;

jako Olbr. Karmanowskiego w »Pamitmku Sandoniirskim«, II, 687 (bez

dwu pierwszych zwrotek); tumaczony w XVII wieku na ruskie z druku

Zabczyca i czsty do rkonisach ruskich. TytuJ druku: »Czwartak nowy,

w którym sie wyraai obyczaie ludziom rozmaitego stanu«. Przez Jana

Z. Zabczyca, Kraków, lfi29, cztery karty (strof 25, brak dwu pierwszych,

czy niezbdnych dla trafnego wyrozumienia jak caoci tak i strofy osta-

tniej?); druk niepoprawny; koiiczy sentencj acisk o pax elc. W rko-

pisie berliskim (miscellanea poetyckie Wojnów p. t. Jocoseria) ma Czwar-

tak napis: »C2wartak albo Upominek*; s tu obie zwrotki, których druk

niema. Czy nie przywaszczy! sobie Zabczyc Czwartaka, opuciwszy pierwsze

zwrotki, chocia i pomys sam i jzyk jak i wiersz, z jego wasn poezy
najlepiej si zgadzaj; czy raoe dorobi Naborowski dwie pierwsze zwrotki

i R^dziwiowi w upominku posa.?? Obszerniejsz o tym ciekawym wierszu

i jego tumaczeniach ruskich (z których jeden ma zawiera strofy, nie

istniejce w naszych tekstach?), rozorawk przygotowaa Dr. Anna Croiset

van der Kop. S i naladowania p. t. : Arytmetyka moralna.
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Cztery rzeczy na wiecie nieoszacowane:

Wolno, nauka, cnota, zdrowie niestargane.

s Wolno serca, nauka rozumu dodawa,

Cnota klejnot jest dusze, zdrowie ywot dawa.

Cztery s na czowieka pokusy: mniemanie,

Ze mdry, mony *, bogaty, e mu wieku stanie.

Mony 1 lekce powaa, zbyt mdry szaleje,

o Wiek nader ubezpiecza, bogaty hardzieje.

Cztery rzeczy ma w sobie mie sdzia: cierpliwo.

Miosierdzie, roztropno, wit sprawiedliwo.

Mdrze ma odpowieda, suchawszy cierpliwie,

Prawnie dany wykona dekret litociwie.

5 Z czterech rzeczy przychodzi czowiek do godnoci:

Gdy czyta, widzia sia, by w sprawach, w trudnoci.

Kto nieuk, niebywalec, nie mia z nikim sprawy.

Trudnoci nie skosztowa, to jest prostak prawy.

Cztery rzeczy ma czowiek i niema w caoci:
" Mstwo, przyja i rozum przy doskonaoci.

Jest mny na mnego, jest w przyjani zdrada.

Bd si w mdrym znajduje, w doskonaym wada.

Cztery rzeczy nas gubi, a trudno wetowa:
W sprawach z pocztku bdzi, nie chcie si sprawowa

'•> Wedug zdrowej porady, w zacigi si wdawa,
Nad si wikszy koszt wie, ni ci moe stawa.

Dla czterech rzeczy lepiej jest odstrada wiata

Ni ich dosta: ubóstwa na szedziwe lata.

Wywoania z ojczyzny, z chorob wizienia,

j I po dobrze nabytej sawie obelenia.

Cztery rzeczy na wiecie, którymi si brzydzi

Pan Bog i których czowiek dobry nierad widzi:

akomego bogacza, kaleki hardego,

A modzika bez wstydu, starca wszetecznego.

* w >Pam. Sanclom.< mny. W odpisie berliskim w w. 1 w lichej

(liizdzie; 6 póki nam reszl)j\ 12 hardy (druk 1629 nomy) i t. d. W w. 100

drrik : w mowie knmUini {kamliwy i w Wirydarzu dopisany); w. 106

w druku: idue z ubóstwa mego przy mnichu i t. d. Juat, nicpo.
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To czworo nam obficie przyj acioy daje: 4

Cnota przy statecznoci, rozum, obyczaje.

Kto z cnot statkiem wieci, hojnie chleba daje

I ludzki jest, takiemu przyjació dostaje.

To czworo nadewszytko czowieka frasuje:

Kiedy swych wasnych dzieci pogrzeb odprawuje, 5

Gdy utraci majtno, gdy nieprzyjacielskie

Szczcie widzi, a gupie sprawy przyjacielskie.

Cztery rzeczy z cikoci czowiek musi znosi:

Suy dugo, nagrody za to nie odnosi,

Prosi nie wzi, czu niewdzik swej wiernej posugi, ;

Nadziej by omylon czekawszy czas dugi.

Cztery rzeczy niesyte nigdy u kadego:

Ucho, jzyk i rka, a serce do tego.

Ucho zawsze chce sucha, jzyk nie ustawa,

Rka chce bra, a serce pragn nie przestawa. c

Cztery rzeczy s, które nie mog by skryte:

Mio, boi i nienawi, pienidze obfite.

Wzdychaniem si wydaje mio, boi sarkaniem,

Pogldaniem nienawi, pienidze zbieraniem.

Cztery rzeczy wnet zbyte a niepowcignione: t

Paniestwo, czas i kamie i sowo rzeczone.

Czasu próno wetowa, paniestwa przywróci,

Gos wypuszczon, rzucony kamie nazad wróci.

Cztery rzeczy widzimy, nie widzc ich znaku:

Drogi ptaszej pod obok, wowego szlaku, -,

Toru, którym po wodzie zwyky chodzi odzi,

I cieszki na powietrzu, któr dym wychodzi.

Tyra czworgiem kiedy czowiek od Boga nadany.

Godzien, aby by zaraz kanonizowany:

Gdy yje witobliwie, w krzywdach jest cierpliwy, ;

Sekret umie zachowa, a w sowie prawdziwy.

Cztery rzeczy, którym wnet przyjació nie stanie:

Modo i te bogactwo, mono i kochanie.

Mody gdy star, bogaty, gdy straci upadnie,

A mony i kochanek, gdy z aski wypadnie. s
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Cztery rzeczy ma w sobie mie suga cncilliwy:

Ma by pilny, cierpicy, wierny i prawdziwy.

Pilny w posugowaniu, prawdziwy w mówieniu,

Cierpliwy w posuszestwie, wierny w joruczeniu.

i Cztery rzeczy ma w sobie pan mie z powinnoci:

Miosierdzie, cierpliwo, baczno przy hojnoci.

Miosierdzie odpuszcza, nagradza baczenie,

Hojno dawa, kopoty wytrzyma cierpienie.

Cztery rzeczy ma ten mie, który co rozdawa:

) Wiedzie dlaczego, i co, kiedy, komu dawa.

Dlaczego, by da susznie; co, by za nie mao;
Komu, by gudzien; kiedy, by si na czas dao.

C;'.terech rzeczy najbarziej pragnie biaogowa:

Gadkoci i z dostatkiem, szat, dobrego sowa.

To jej wiat, gdy si stroi, gdy za gadk maj,

Gdy ma tyle ile chce, gdy jej dowierzaj.

To czworo rycerskiego czeka hydzi prawie:

Skpstwo a przytym kamstwo, niemiao, bezprawie.

Jaat to a nie junak, kto niesprawiedliwy.

I W yciu marny, w potrzebie tchórz, w sowi faszywy.

Cztery rzeczy ma mnich mie co w klasztor wstpuje:

Stara si aby speni to co obiecuje.

Czyni to co mu ka, je to co mu daj,

A nie by markotliwym, gdy napominaj.

5 A tu ju ten rnoj czwartak niechaj na tym stanie,

Wyszedszy od kaleki, przy mnichu zostanie.

Jeli mi tak nieszczcie chce duej piastowa,

I panu do konwentu przyjdzie apelowa.

563. ywot ludzki.

Nie to ywot y dugo, ale y cnotliwie.

Bo jeli ywot dugi dugoci waciwie
ycia naszego mierzym, bydlta z tej miary

Czemu maj od Roga wiksze ni my dary?

s Lecz ywot ten doczesny, przeszcie jest i wrota

Do niebieskiego, Bogu równego ywota,
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Do którego si rodzim, ztd drog nazwany

Do ywota wiecznego ywot ten stroskany.

Bo ten ywot, którego dugo zaywaj
(Acz nie wszyscy) ci, którzy w ziemi oczy maj, lo

Ziemski ywot w^faciwy, a ywot bydlcy,

Co im wanie naley, który te zwierzcy

Stan swym wasnym poczyta, a ten skoro minie,

e ju swój czas skoczy, i sam z czasem ginie.

Nie tak czowiek, któremu nieba rozkazuj; ir,

Tym kwoli yw, te jemu inakssy gotuj,

ywot on nieskoczony a ywot prawdziwy,

Który przyzna dobremu sdzia sprawiedliwy.

To twój ywot czowiecze, ten ci niech zabawi,

A boto botnej ziemie niechaj ci nie bawi. 20

A jako lekk nog zawady przenosi

Ten co biey w zawodzie i tylko podnosi

Do celu podanego oczy swe z doci,
I ty wszytkim wzgardziwszy trzymaj si susznoci.

Niech si za dobrym mieniem inszy uganiaj, 25

Niech zacno i rozkoszy szczciem poczytaj:

Ten co Bogu w pokoju winn chwa dawa
A bliniemu, co jemu naley, oddawa,

Proen i domniemania, proen i sromoty.

Nadziej, boja, dz i wszelkie kopoty 3;)

Pod nogi swoje podbi, ten u mnie szczliwy;

Ten mnie ywym przykidem; ten mistrz niewtphwy.

Ani dbam, chocia na mi z okrutnej swej gby
Pokazuje fortuna wcieka straszne zby.

Co mnie po wielu, troch gdy si obej moe; 3^

Im mi wicej ta lepa jdza zapomoe.

Niestaa pani, wicej u mnie bdzie chciaa.

Kiedy mam to czym wzgardzi, choby si pukaa,

Nic nie wemie, nie wemie nic i wróg szalony.

Szczliwy, ndy od szczcia bd oddalony. lo
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564. Impreza, Calando Poggiando, to na do, to do góry.

wiat morze, czowiek okrt od burzy niesiony,

Przygody skryte skay, szczcie wiatr szalony.

Gdzie styr uraysl' stateczny, gdzie sam rozum rzdzi,

Gdzie cnota Cynozura, takowy nie bdzi.

ó To na do, to do góry, to w bok way porze,

Tak pogody zaywa, jako niesie morze.

Nic staego na wiecie, poniewa i wdziczna

Pochodnia Tytanowa, bdna twarz miesiczna

Za niebieskim obrotem zachodz i wstaj,

10 Co czowiek, jeU nieba sw odmian maj!

565. Usiowanie.

Da ci si Bog urodzi do wysokich rzeczy,

Wysokie tedy zawsze sprawy miej na pieczy.

Cho si nie zawsze zdarzy, ty przecie czy twoje.

Ten co wysokim rzeczom odda myli swoje,

5 Cho nie dopi, ten pozad nie barzo zostawa;

I to co móg uczyni, tym si zacnym stawa.

566. Krotlco ywota.

Godzina za godzin niepojcie chodzi,

By przodek, bye ty sam, potomek si rodzi.

Krotka rozprawa: jutro, co dzi jest, nie bdziesz,

A e by, nieboszczyka imienia nabdziesz.

5 Dwik, cie, dym, wiatr, bysk, gos, punkt, ywot ludzki synie.

Soce wicej nie wschodzi, to które raz minie.

Koem niehamowanym lotny czas uchodzi,

Z którego spad niejeden, co na staro godzi.

Wtenczas kiedy ty mylisz, jue by niebo;
10 .Midzy mierci, rodzeniem, byt nasz ledwie moe
Nazwa by czwart czci mgnienia, wielom bya
Kolebka grobem, wielom matka ich mogia.
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567. Na to.

Dzie jeden drugi goni i potym zostawa

Tam, zkd wiek wszytkokrotny odwrotu nie dawa.

aden dzie i godzina bez szkody nie bywa
Czowieku, który ze dniem zarówno upywa.

Karmi byt nasz godziny, która leci snadnie;

Wicej si ten nie wraca, kto z regestru spadnie;

Ju w nocy wiekuistej sen przyjdzie spa twardy.

Na to masz zawsze pomnie, o czowiecze hardy:

Dwakro yje, kto yjc Uiirze si gotuje;

Umiera dwakro. kto si miertelnym nie czuje. i

568 azarz do bogacza.

Bogaczu hardy, próno miejesz si z nagiego.

Nago wchodzim na ten wiat, nago pojdziem z niego.

Nagie sumnienie Bog sam jako czyste lubi.

wita prawda nad wszytko nagoci si chlubi,

Nagi miesic i gwiazdy i okrg soneczny,

Nago wchodzi, wychodzi z ciaa duch przedwieczny.

Nadzy nieba mieszkacy, nadzy s bogowie.

Przyjdzie czas, o pstry kruku! kiedy pogotowie

Odbior cudze pior; wtenczas swe nagoci

I sprony wrzód odkryjesz i spróchniae koci. i

569. Marno sawy.

wiat obudny tu widzc mieszkaca swojego,

We dnie i w nocy pilnie myli koo tego,

Jakoby go móg nakry zdradnymi sieciami;

Czasem go pontnymi udzi rozkoszami,

Czasem te strachem karmi, wnet za pochlebuje

A ó z miodem zmieszan zawsze mu gotuje.

Lecz ty na wszystkie trwogi tak bd ustalony,

Aby z obu stron umys mia niezwyciony.

Tak yj na tym tu wiecie, jakby ci nie byo,

Co jako masz wykona, niebo nauczyo, i

Wirydarz I. 19
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Z którego duch twój wzity, iskierka wiecznoci;

Tenci nazad pokae do ojczystej woci.

Ty tylko chciej za nim i, a leniwe ciao

Niechby przy marnej chlubie w tym padole trwao,

15 Póki go matka wielka do ona wielkiego

Za da sw nie zagarnie, wziwszy to co swego.

To gdy tak postanowisz, jest przecie zawada,

Chciwo sawy; tej jeli kto mdrze nie zbada.

Wysoki umys w dolnych rzeczach uwikany

20 Od ciaa sawy smakiem bdzie zhodowany.

Wic rozumiesz, e domu staroytno twego

I gosy pospolite gminu niestaego

Pomkn terminu, który mier raz naznaczya,

Albo gdy si ju dusza z ciaem rozczya,

25 e doszed niemiertelnej a na wieki sawy.

Mylisz si: tylko w tym bd sdzia sobie prawy.

Bo choby te i nawet ju tak by musiao,

Co ma do tego w ziemi zakopane ciao?

Czy ten sawy pragncy w bdzie zia wiecznie

80 I ju si ciebie robak nie imi koniecznie,

Skoroby trb sysza dostojestwa twego?

Nie to, nie; ale umys proen od wieckiego

Plugastwa wieczno same tylko upatruje,

Gdzie kara zym, a dobrym rado si gotuje.

8fi Tam gosów pospolitych i sawy nie pyta,

Próno gupi czowiecze tego si lam chwyta.

Ty prochem, zacno z ludmi cakiem zosta musi

A choby chcia, o to si duch twój nie pokusi,

By j ztd wydwignwszy przeniós do wiecznoci,

40 Przeszkadza noc gboka i srogie ciemnoci.

Tak w bocie tyra to wszytko i twoje zewoki

Zostawiwszy duch wieczny przenika oboki.

570. wiczenie dziatek.

wiczenie rzecz kosztowna niewinnej modoci,
Póki pochopu nie wzi przyrodzonej zoci
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Ogie, prac nieprzyjaciel i cnoty od wieku,

Który zwyk rozkazowa modemu czowieku.

Bog niewinnycii ust pragnie do zakonu swego, 5

Nieskalanych plugastwem wszeteczestwa zego,

Bo jeli z modu pola dasz zalee jemu

I z dziecistwa nie bdzie przywyka dobremu,

Wtenczas gdy si rozpuci, na twój al niemay

Trudno bdzie mia dosid witej cnoty skay. lu

Lecz kary niecierpliwe przyrodzenie jego

Pierwej dobrze zrozumiej i dowcip, do czego

Skonny ma, do czego nie? Zkd si zaraz sprawisz,

Czym go trudni nie bdziesz a czym go zabawisz.

Opakane nauki ju przyszy do tego, 15

e trudno ma kto wskóra wieku dzisiejszego.

Przeto i tu opatrznym tobie by potrzeba,

Nie mistrzom, ale czasom al ten przyzna trzeba.

Zyskowi niezbonemu nauki poddane

A wite obyczaje zewszd s wygnane. 20

Uboga cnota w szmatach oszarpanych chodzi

I ebrzc nieszczliwa ulice obchodzi,

Aby wdy moga dosta chleba spleniaego,

Którym si ywi, którym ebraka drugiego.

Tu ju ten miejsca niema, któremu askawa 20

Fortuna wietne sceptra i korony dawa.

Nie mie majestatowi przykrzy si uczony

A gdzie sam nie od zota, wnet bdzie wzgardzony.

Przeto ktokolwiek pragnie od gminu wychodzi

A nauk witobhwych i te cnoty chodzi 30

ciek niepokalan, niech si trzyma tego,

Aby wzgardzi pospólstwem i marnoci jego.

Lecz eby owoc dao nauk podany.
Niechaj bdzie dzieciciu mistrz doma przydany,

Bo szkoy, jakie mamy dzisia pospolite, 3-.

Szkoy niecnot, rzec mog, i w niewstyd obfite,

Gdzie uczyciel darmouk, któr darmo dawa

Nauk, sam si tylko uczestnik jej stawa.

19*
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Tak i modo niewinn zawodzi niedl>ay

43 I sam siebie potpia cz^felt zapamitay.

571. In Werk! solatium^

Muzy zewszd strapione skoro obaczyy,

e ju siy marsowe zewszd naslpiy

A szczciem uniesiony bisurmaniec sprony

Ju dawno ich ojczysty osiad kraj aosny,

5 Tu, o wielki praacie! wszytkie si uday,

By ostatnie cikiego alu zy wylay,

Gdzie miejsce to mieszkaniec dawny Werki zowie,

Co pacz i zy Sowianin nazywa w swej mowie.

W tym placu swe pociechy zaoyy sobie,

10 Gdzie Wilia oddawszy winny pokon tobie,

Spieszy si pod dawnego Gedymina mury.

Ty sam jeden nalezion, cny biskupie, który

Jeszcze dawasz gospod w czasy opakane

1 przyjmujesz w dom córy Jowisza wygnane.

15 Tobie si sama cnota w opiek oddaa,

Tobie si sama prawem wiecznym zapisaa.

Bodaj szczsny dziedzicu przy znajomym zdroju

W dugi wiek tak witego zaywa pokoju

Przy gstwinach zielonych z wdzicznymi muzami

20 Mile dni swe witymi trawic zabawami

A przypomina sobie te sowa kochane,

Które przed twym pokojem stoj napisane:

Tl/ mi rzad, ty daj umys zdrowy w ciele zdrowym

A tobie zy i umrze, daj Chrisie, gotowym.

S6 yj Bogu 1 ojczynie, biskupie jedyny,

Ozdobo i senatu i naszej krainy.

• Dopisano : Do Biskupa Wilen. abo Tyszkiewica abo Woowicza,
bo to byli obay nader zacni Praaci y prawie diyini. A Werki te s nie-

daleko Wilna, co wanie z litewskiego izyka znaczy £zy. Situs Werkow;
Gedymin, Wielki Xi Litewski Fundator Wilna; Elogiunn Biskupie.

* Dopisano: Tu nie r^ge sanum da sanam in corpore menteni Vi-

vere da recte, da pie Christe mori.
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Jeli w potomne wieki bd jakiej ceny,

Nie zapomni ci nigdy me proste kameny.

572. Correctura.

Jeli, zacny biskupie, ladajakie rymy,

Odpu prosz: Wereckie to robi lachrimy,

Które twoje piwnice hojn rk daj.

Werki! sodkie to zy wasze muzy maj,

573. Bd ludzki.

Ktokolwiek uwiedziony od bdu lepego

Ustpie niebacznie gocica prawego,

Wiedz, e on wielki rzdca wiata szrokiego

Nie chcia tu mie na wiecie nic doskonaego.

Przeto do nieba si miej, chceszli by w pewnoci,

Wyrzekszy si i wiata i jego marnoci.

Bdowi wszytko podbi mus nieprzeomiony,

Cokolwiek w sobie oba zamkny Triony.

Niech szalony pustelnik kryje si w pustyni,

1 tam czego uj trudno pokryjomu czyni, i

Choby dobrze to jawno, co zgrzeszy, nie byo,

Sumnienie, kat obecny, bdzie go trwoyo.

Jednake trzeba dobrze wyrozumie temu;

Nie myl ja otwiera tym drogi ku zemu.

Grzechu strzedz si, lecz ile krewko znosi, trzeba ^, i

Bo je!i kto rozumie, e ju blizki nieba.

Ze Boga dosig swoj czystoci samego,

Zapadszy na ustroniu, co na niemdrego

Barzo poszed. aden tak z patriarchów onych

Lat swoich nie prowadzi Bogu ulubionych. 2

Przykad z Abrama, przykad z Izaaka cnego

I któremu do nieba okno wysokiego

Otworem kiedy stao, którego te plemi

' Dopisano: 7>NB. Mowa ci wydije, e Galileyczyk :,
przytyk na

nieuznajcego lubów czystoci kalwina.
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Dwunast pokolenia napenio ziemi.

» Zkd zbawienna latorol potym zakwitna,

Która grzech ludzki i gniew boy na si wzia.

Wszyscy wici ojcowie, co ich wonczas byo,

Przez których prawdy soce na wiat si zjawio,

A do Pawa witego nie uczyli tego,

t aden si nie poczyta za zgoa czystego.

Nie kaza abymy si w jamy zamykali ^

Lub uczynki naszymi nieba dosigah.

O zawiedziona trzodo! o trzodo bdzca,
witobliwoci glancem tylko si chepica.

Aby w murach zamczystych, w jaskini, w ciemnoci,

Moga skrycie popenia wszelkie nieprawoci,

Strze si, Bog wszytko widzi, wiadek myli twoich

A z starych tych przykadów popraw bdów swoich.y trzeba witobliwie pospolitej rzeczy

) A zawsze, ile krewko znosi, mie na pieczy.

Aby czowiek nie grzeszy. Jeli te w grzech wpadnie

Z niewiadomoci jakiej, ratuje go snadnie

Jezus baranek boy, wiata odkupienie.

Najpewniejszy nasz patron, nasze wybawienie,

i Droga, prawda i ywot, kotwica wiecznoci.

Do tego si z pokut udaj w dolegoci.

Jeli od przeciwnika w bd jest uwiedziony,

Szczyrze si kajcemu bd jest odpuszczony.

Tak chce Bog mie: przeklctwo przeciwi si jemu.

» Przeto te nie przydaj, nic nie ujmuj temu.

574. Stateczny umys.

Jeli kiedy bolejesz z przypadku nagego.

Wspomni, czy doznae co na wiecie takiego ?

Jeli dozna, czemu ci jak nowe strwoyo?
Cokolwiek przypa moe, ju to przedtym byo.

* Dopisano: »Przymowka na katolickie z.akonniki, ale jako prae-

postere?€ Przedtym (w. 23 i 25): Jakuba Patriarchy; Chrystus,
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Tak si masz w swym rozumie z czasem porachowa: 5

Mino pierwsze i to musi ustpowa,
Cho niemay czas, jednak w oka mgnieniu ginie.

Fraszk wszytko by doznasz, co tu wielkim synie,

Fraszk cho i najdusze wszytkie przeciwnoci,

Kiedy to przystosowa przyjdzie do wiecznoci. 10

Ciko jest co wytrzyma, zginie to w godzinie

A przeduy si jeszcze, wic z drug ominie.

Cie, dym i dwik ywota koniec mizernego!

Wszytko za opini idzie co wieckiego ^

Ta po swej woH czyni, chocia niemasz czego, 15

e jest, a co jest, wanie, e nic takowego.

Znikoma rzecz niegodna alu mnie si widzi,

Ktokolwiek jako nieswój z afekty si biedzi.

Niech pacze, piewa, kwili, weseli si sobie.

Cale spokojna myli, oddaem si tobie. 20

Opini si wszytkie rzeczy cikie zdadz.

Znona rzecz kada tam, gdzie miejsca jej nie dadz.

Ta wasna na przypadki próba jest wszelakie:

Lub biae, lub czarne, za farby jednakie

Wszytko to mie potrzeba, nie ba si niczego, 25

Niczem nie dziwowa, nie mie nic nowego.

Wszytkie kótnie na wiecie, wszytkie nage rzeczy,

Wszytko co tu wróg lepy ma na pilnej pieczy,

Tak poczyta potrzeba, jak si pokazuje;

Ze i dobre za jedno, co w lot ustpuje. so

Tak mie co bdne szczcie cis rk dao,

Jak odda, gdy nieszczcie bdzie odbierao.

Ani godna zdradliwa fortuna jest tego.

eby si swdzi dla jej dobra nietrwaego.

Które tylko do czasu nam ardowaa 35

I bez wszelkich zapisów i warunków daa.

Jak góry nie wynosi, kiedy pochlebuje.

Tak te serca nie traci, kiedy ustpuje.

Dopisano: Opinionis graphica descripcio.
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Ten tryb rzeczy byJ przedtym: ten i teraz wszdzie

io (Jak dzieje w^-^wiadczaj), ten i potym bdzie.

Mizerny ten po bdnym morzu ywot pywa,

Sam nie swój miejsca nigdzie pewnego nie miewa,

Rozumieniem o swojej sile uniesiony

A wszelakim przypadkom na cel wystaw^iony.

45 Prawda, e nam przedwieczna opatrzno panuje.

Ta wszytkimi rzeczami na wiecie kieruje,

Lecz rzadki mdry czowiek tak bywa szczliwym,

eby jej mia dosiga rozumem Avaciwym.

Przeto w tym rzdzie sabym nieporzdnych rzeczy

50 Chceszli bieg dobrze skoczy, ten sznur miej na pieczy:

W miechach, w arciech uczciwych niech pyn dni tobie

A prac i kopoty nie skracaj ich sobie.

Tak czy jako zawodnik z kresu wypuszczony,

Który w celu ma wszytek umys pogrony,
•>ó Cel sam nad wszytkie inne rzeczy upatruje

I do celu si artk nog wyprawuje.

Abo jak mdry styrnik, gdy przez dzikie morze

Burzliwe way naw skoatan porze.

A go nieba yczliwe do podanego
^y Portu przybiy, gdzie ju kopotu wszelkiego,

I prcej zapomniawszy cieszy si ubogi,

e bezpiecznie przepyn wszytkie morskie trwogi

I strach w maej tablicy farb wyraony,

Któr stawia od progu mierci powrocony.

575. Cnota grunt wszytkiemu.

Fraszka wszytko na wiecie, fraszka z kadej strony!

Nic to, cho ty masz paac kosztem wystawiony;

Nic to, e stó zastawiasz hojnie pómiskami;

Nic to, e zoto, srebro ley gromadami;

Nic to, e gadka ona i domu zacnego;

Nic to. e mnoswo wnuków liczysz z boku swego;

Nic to, e masz wsi jr.ste i wielkie osady;

Nic to, e sug za tob niemae gromady;



576 WIERSZE D. NABOKUWSKIEGO 297

Nic to, e równia nie znasz dowcipowi swemu;

Nic to, e si ty wiatu podobasz wszyikiemu; i

Nic to, e szczcie pynie nieodmiennym torem;

Nic to, choby opatem abo byl priorem;

Nic to, cho masz papieskie i carskie korony;

Nic to, e ci wynioso szczcie nad Triony;

Nic to. by miaJ tysic lat szczsne panowanie, i

Bo i to wszytko mija, za nic wszytko stanie.

Sama cnota i sawa, która z cnoty pynie,

Nadewszytko ta wiecznie trwa i wiecznie synie.

T kto yje, ma dosy, cho nie ma niczego,

A bez tej kto umiera, ju nic ze wszytkiego. i

576 Kur na krzcinach oddany, maemu wielkiej nadzieje

RadziwJowi od Dan. Naborowskiego Anno 1624.

Senatu królewskiego przedniejszy panowie,

Ksit blizkich i miasta gównego posowie

Przynieli do kolebki twojej dar bogaty.

O may kwiatku teraz, lecz da Bog za laty

Przysza domu korono, Stephanie, (tak zowie

Greczyn. tak i acinnik koron w swej mowie).

Tam wic drudzy oddadz upominki swoje,

Szable, uki, puklerze, kolczugi i zbroje,

Ory, spy, sokoy; tygrysy i konie.

Ty natenczas odemnie we kura w pokonie.

May dar, przyzna musz, ale wielkiej cnoty,

Godzien by porównany z wielkimi klejnoty

Zwaszcza dla mstwa, którym nadewszytko synie,

Jakie w Hektorze, lubo w Ajaksie Greczynie.

W cokolwiek go jedno tkniesz, niemasz nic takiego,

Coby ujm by mogo wspaniaoci jego.

Chód miay, grzebie czerstwy, podbródek rumiany,

Wzrok bystry, zote pior, po szyi odmiany.

Bodca u nog potne, pier mna, bark ywy,
Nos ostrzc do boju si wiczy nietrwoliwy.
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Którego jako skoro usyszy lew srogi,

Zaraz ogon ogromny zwiesi midzy nogi,

Ucieka w las a jemu grzyw wiatr rozwiewa

I tam wstyd swój gbok jaskini nakrywa.

i Zy kur na kura zwaszcza gdy przyjdzie do tego,

e wódz z swym hufcem trafi na wodza drugiego.

Wnet bitw sobie daj hetmani zwanieni.

Krwi wasn na swe wasne wntrza zajuszeni.

Spoiny raz ostrym nosem i pazury bywa,

) Barkami bijc kady sobie pochutnywa;

Krzyk idzie pod oboki a z ziemie kurzawa,

Pierze leci, tak wanie, jak kiedy nieg wstawa.

Takie Jason do Kolchow pync widzia skay,

Które si same z sob nad morzem cieray.

i Bywao, e czstokro od razu spolnego

Obu martwych odnios z placu nieszczsnego.

Dziwuj si tu, kiedy krwi pastwa nabywaj
Królowie, jeli kurzy takie serce maj?
Odpoczynku nie pytaj, trudno ich rozwodzi,

) Gdy si poczn to za nos, to za grzebie wodzi.

Krew z nich pluszczy, kokoszy z strachem wygldaj,

Którego z nich za ma i hersta mie maj.

Tam jeden przemoony do kta si spieszy

A wygnaniec wzdychaniem w cieniu ndz cieszy,

i Zwycizca za wesoy skrzydy si oywa
A na nogi si wznoszc sam swój tryumf piewa.

W kochaniu midzy bogi kur Apoilinowi,

Pomoc wielk przyznawa Latona kurowi;

Ztd kurów przy brzemiennych wonczas zaywano.
I Z kurem Merkuriusza zdawna malowano.

Srogi Mars i ten kura zawsze mia przy sobie

I w kurzej snad si wonczas wysiedzia osobie.

Od Wulkana poiman; Pallas kiedy braa

Zbroj na si, na szyszak kura zaywaa.
) Idomeneus mny pod Trojaskim nuirem

Pai swój odlewany zoty m zddbi kurem
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I U tego, którego niezwalczona sia

Wojska nieprzeomione perskie porazia,

Wielkiego Macedona na drzewku kur zoty

Miasto grotu by dziwnie subtelnej roboty. go

Kur przysze z przyrodzenia opowiada rzeczy,

Tebaczykowie kurzy gos mieli na pieczy,

Ztd o szczciu i przyszej sawie wrók brali,

Kiedy si z Spartanami pod Leuktr cierali.

W Rzymie wieszczek kiedy swe wróki odprawowa, C5ó sarn nadewszytko w kurze upatrowa.

Tame kur cesarzowi wróy o stolicy,

Gdy ziarna zobic imi zbiera po tablicy.

Wojennym swoim bogom, gdy bitw wygrali,

Lakonowie w ofiar kura oddawali. 70

Nie wspominam pilnoci, z jak wic kur chodzi,

Gdy po matce aosny sam sieroty wodzi.

Sam jajca odbieane od matek wylga,

W czym pobonym afektem czowieka dosiga.

Kur z nami wespó oko podnosi do nieba, tó

Soce w ciemnym oboku upatrzy jak trzeba.

Jego promie wschodzcy wita swym piewaniem.

Dzieli czas poudniowy, dzieli wit z zmierzkaniem.

Stra nocn odprawuje, o pónocy czuje.

Jutrzenk poprzedzajc bUzki dzie zwiastuje. so

Jego gosu rzemielnik i oracz suchaj,

Na gos jego podróni w drog wyjedaj.
Wielkie poytki z kura, przyzna to kurowi,

Ztd kur by na baczeniu Pitagoresowi.

Kur przeciwn trucinie cnot w sobie czuje, sr.

Gadziny, szkorpiony, we przeladuje.

Cudem zamkn, e per skryt w sobie miewa,

Któr kiedy kto nosi, niezwycion bywa.

Tym snad Milo Krotoczyk tak silnym si stawi

I niemierteln saw siy swej zostawi. 90

Lecz dosy! niechaj ten kur ju na tym przestanie.

eby zawsze zwiastowa, o zacny Stefanie!
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Gosem wielkim wschodzce twoje zorze wdziczne,

Dokd soce trwa bdzie i koo miesiczne,

95 Aby jasne promienie wyda czasu swego.

Godne wielkiego ojca, potomka wielkiego.

A ten który górnymi planety kieruje,

Niechaj sam bieg ywota twojego piastuje.

577. Róa przypisana po koldzie ksiciu Imci Krzysztofowi

Radziwiowi.

Ró mrozem spodzon Trionu zimnego,

Miej, ksi, za kold od sngi swojego.

Przed wiosn, przed zefirem muza j rozwia,

I may dar za wielki tobie powicia.

n Godna rymu jest róa, sam Tytan gdy wschodzi,

Róan twarz podaje, lub kiedy zachodzi,

Róane lice kryje w Oceaskie morze.

Róane s tak ran, jak wieczorne zorze.

W róanym si odzieniu tcza pokazuje,

10 Ró wargi i liczn pe Wenus maluje,

Ró czonki Kupido swe kwitnce zdobi,

W róanym wiecu Bacchus koo winnic robi.

Cnot stranik wstyd rumiany ró zafarbuje

Wstydliwej panny lice, gdy w oe wstpuje

15 Do swego oblubieca. Jesie z owocami,

Lato nie tak wesoe z swymi poytkami.

Jak róa wiosn zdobi. Co wiosna jest latu.

To wifnie jest w ozdobie róa swe'i;o kwiatu.

Róa kwiat z kwiatów, insze kwiaty tak przechodzi,

20 Jak si wyej nad insze sosna wierzby rodzi.

Wtenczas gdy róa kwitnie, wszytek si wiat mieje,

Ziemia szat odmienia, wiatr zachodni wieje.

Pacy krzycz a pikne zieleni si lasy:

Takie snad na pocztku wiata byy czasy.

5!6 Gdy Hebe Alcydosa "liczna obapiaa.

Na skroniach swych rumianych z róy wieniec raiaa.
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Gralia z Ortigenem^ kiedy si piecia,

Tak sobie jako jemu z róy wianki wia.

Wszytkie wonie, które nam Arabczyk przynosi,

I które snad do gniazda swego feniks nosi, 3

Roza przesza w wonnoci, w barwie karmazyny

I kosztowne kamienie murzyskiej krainy.

Jej listek jeszcze mikszy ni puch Ledejskiego

abcia, cho by. z brody Jowisza samego.

Ztd z niej bogom wezgowia na otarz kadali 3

Poganie, aby si tak mikczej wylegah.

Róa snad z pokolenia wysza królewskiego,

Bo zdawna w herbie bya króla brytaskiego.

I po dzi dzie tym kwiatem zoto jest znaczone,

Lekarstwo w niedostatku barzo dowiadczone. 4

W to, o nieunoszone zwierciada patrzajcie,

A czasu póki pynie, radz zaywajcie.

Potym godzina minie; gdy kwiatu nie stao,

Starej twarzy ju bdzie z paciorki przystao.

Ze midzy cierniem wschodzi, ma róa przygan, 4

Zkd chciwie j szczypicym czyni w palcu ran.

Lecz próno, tak mie chciaa bogini mioci,

Aby ó przymieszana bya do sodkoci.

I rozkosz sama nigdy, lecz z trosk na poy:

Tak miód wespó i do maj w sobie pczoy. 5

Cudem zamkn, o którym mdre wiadcz ksigi.

Wielkiej mocy i wielkiej róanej potgi.

Modzieniec od swej miej w osa przemieniony,

Ku postawie czowieczej ró przywrócony.

Ta róa, która mi si wród zimy rozwia, 5

Daj ci, ksi, wesoej wiosny gocem bya,

1 Przypiski do w. 27: crror; 39: rosenoble; 41: apostrophe do

biaej pci. Odmianki rkopisu Czartoryskich nr. 1888, w. 35 tvezgowki;

37 posza; 40 nader; po tym wierszu dodano dwa:

Boa natn wyrazia krótkie nasze lata,

Bo z socem na wiat wschodzi, z socem zchodzi z wiata;

45 rocie (nie: wschodzi); 53 obroconi/; 60 insze.
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w której bodaj prowadzi nieskoczone lata

I w pociechach bez smutku tu zaywa wiata.

Bogu s-uy a wiek swój prowadzi w radoci,

60 Nad wszytko, inne rzeczy fraszki i marnoci.

578. Kalendy styczniowe szczliwie nastaego roku 1636

do tego ksicia Imci.

eby darmo styczniowe nie przeszy kalendy,

Szukaem w chudych kciech ndznej chaty wszdy,

yczc sobie o ksi! w niedostatku moim

Nale godny podarek paskim progom twoim.

6 Ale i wyschy strumie, jako skpo dany,

Parnaskiej wody, i wiek ku nocy podany

Przeszkod jest niema zapdu mojego,

Przyjmi z ask i to: Co i jest Nic takiego.

Bo to dwoje Go a Nic na wiecie panuje,

^" Wszake Nic moim zdaniem przed Cosiem przodkuje.

Bo nie zawsze Go bywa cho z najlepszej sprawy,

I z zapdu paskiego i z rad paskiej awy,

Nic za nie tylko z Gzego, lecz z Niczego bdzie,

To Nic nad wszytkie rzeczy potne jest wszdzie.
*" Nic na wiecie ogólna pita essentia,

Z któr nigdy nie zrówna adna alchimia,

Bo ta z pew^nych metalów, z pewnych zió si rodzi,

Nic za ze wszytkiego moc swoje wywodzi.

Przykadów tu dalekich nie trzeba; domowe

80 Mamy przykady tego i stare i nowe.

Ono sawne Go, które rokoszem rzdzio.

Jako sam dobrze poranisz, w Nic si obrócio.

To Nic jednak sprawio potym amnisti

A ta za rozrónionych gów i serc uni,

25 Z uniej zgoda mia, z tej za pokój trway

A z pokoju obfito i dostatek cay.

Nic nabawio teraz, jako widzim, tego,

Nic z zacigów. Nic z wojny i Nic ze wszytkiego.
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Nic niewys^owione! ktore wszytkie trwogi

1 burdy ludzkie krocisz i straszne poogi! 3<)

I ty, odpu o ksi! cho askawe nieba

Wszytkim ci obdarzyiy tak jako potrzeba,

Umysu, ciaa, szczcia (jak mówi) darami,

I saw niemierteln za twymi dzieami,

W czym wszytkim i na ten rok i w potomne lata sr.

Chowajc ci w asce swej i sawie u wiata,

Niechaj ci Bog pomnaa a trofea twoje

Radziwiowskie wiecznie niech zdobi podwoje.

Wszake w takim obfitym dostatku wszytkiego

Zgoa e nie dostaje (rzek tak) . Niczego, 4u

Przeto eby i to mia, czego nie dostawa,

Przyjmi Nic z ask, ktore chudy suga dawa,

A mnie dla samej sfory, o wielki hetmanie!

Co daj a tak Co i Nic pospou zostanie.

579. Malina.

Malina moj rym bdzie; Apollo bez brody,

Godna jest lutnia twoja tak wdzicznej jagody.

I wy zotowosego ojca liczne córy,

Ktore zrzoda strzeecie Kastalijskiej góry,

Do mnie si spoem spieszcie, owoc lub nienowy r.

Nowo ja na wasz otarz nios malinowy.

Ale ty nadewszytko pikna nimfo moja

Nako ucha, u twego ja piewam podwoja.

Natenczas gdy Kupido syn zotej Cyprydy

Jak z gniazda wyleciawszy z macierzyskiej Idy u-

Pyszny zotym sajdakiem i zotymi piory

Wybi si a na sam wierzch Olimpowej góry,

Gdzie powany Jupiter z niebieskiej awice

W radzie obocznej ziemskie rozmierza granice,

Pochy, nieunoszony, matki swojej rady 10

Nie suchajc, wnet z bóstwem samym szuka zwady.

Wyliczajc swe mstwa i potgi bardzie

Brawowa wszytkie bogi ku ich wiecznej wzgardzie.
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Czym bóstwo obruszone rad uczynio,

;) Jakoby si takiego despektu zemcio.

Dekret stan, e zato zuchwalca maego

Banitem uczyniono z Olimpu jasnego.

On surowego gniewu i tak cikiej winy

Uchodzc midzy le.sne schowa si gstwiny.

;, Tam sajdak, tam z koczanem ostre swoje strzay

Zawiesiwszy wystpku paka czas niemay

A cieife zy skupione na gste krzewiny

Wdziczny owoc, szaratne wyday maliny.

Zkd zapach wonny zaszed Paphu matczynego,

o Za którym wnet wygnaca nalaza swojego.

On matk widzc zaraz piersi woni now
1 wargi jej caujc, natchn malinow,

Zkd zaraz koralowi cera si zmienia

A przy woniej malinie farby ustpia,

o Ju si nowym sam Wulkan wargom przypatruje,

Gdy w Lemnie spracowany on sw cauje.

Natychmiast malinowe te wargi sprawiy,

e w sie Marsa zbrojnego elazn wprawiy.

Zaczym rozruch po nieoie z tak maej przyczyny.

10 Ju sam Jowisz pocz si pyta o maliny

A sprawiony w tej mierze od swej wasnej córy,

Spuci si z nieba na do abcirai piory

Do licznej Ledy woni malin uwiedziony.

I natenczas kiedy by w wou przewierzgniony

i-. Z nadobn Europ przez morze si pawic,

Zdyba j maUnami przy kwiatkach si bawic.

Maliny ztd w tej wadze, e zawsze na wety

Flora je dawa musi, ilekro bankiety

Odprawuj mieszkacy Olimpu jasnego,

so Maliny do napoju zapach niebieskiego

Niezwyczajny przydaj; gdy bogowie pij,

Ganimedes z malin miesza ambrosi.

Nie tylko górni lubi maliny bogowie,

Ale i wodne nimy i leni faunowie,
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Oready i polne Napee, Driady, 5£

Hamadriady spoem malinom s rady.

Dafne nim si w bobkowe drzewo obrociJa,

Przed Phoebem uciekajc malinami ya.
Mieszaniec Cliiron midzy guchymi lasami

Modego Achillesa karmi malinami. ei

Kto wie, kdy Simois i te Xantus biey ?

Gdzie Troja w swych ruinach pogrzebiona ley ?

Kdy si trzy boginie o jabko sdziy?

Gdzie stopy onej greckiej Heleny chodziy?

Ilion zacny i te zamki Pergamowe? e;

Wszytko opanoway krzaki malinowe.

Sama na zo Junonie Wenus to sprawia,

By malina wszytkiego wiecznym wiadkiem bya.

Lecz niedosy, e wdzicznym zapachem maliny

Wonne zioa przechodz arabskiej krainy 7.

I kadzida Sabejskie i te wszytkie wonie,

Które Flora zamkna w swym pachnicym onie,

Cudown nad wsze insze jagody moc maj.

e jednako i chodz i te zapalaj.

Gdy skryty ogie w ludzkie zakradnie si yy, 7

Niejednego maliny od mierci wróciy,

Sok zdrowy z siebie dajc. Rozliczne napoje

Od malin zawsze bior mie smaki swoje.

Serce z malin najwikszy swój posiek czuje,

MaUn kabalista sztuki dokazuje. s

Malinasz sama sprawi, tylko w swoim rzdzie

Chciej przestawi litery, e Namilsza bdzie.

Tej kwoli ta malina piórem rysowana,

Z rk bogini mioci jej samej oddana.

A wy, o Mnemozyny, procie Apollina s

O dekret helikoski: niech yje malia.

580. wiczenie.

Zbroj rdza je, której Mars krwawy nie uywa;
Chorgwie pajczyna w pokoju okrywa.

Wirydart I. 20
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Tak eby i ta gwiazda, któr ty masz z nieba,

Niebieski glans od siebie dawaia jak trzeba,

i Ani wiekom ani icii skazie podlegaa,

Godzien potrzeba, eby si polerowaa

Przypadki wszelakimi: niech fortunie w oczy

Rozgniewanej, gdy kaesz, miaJ nog kroczy.

Jak niebo ma na wieki obrót nieskoczony,

) Gwiazdy za sob toczc, lecz oba Triony

W swej klubie jednak stoj, tak jak zawsze stay:

Trybem nieba licznego animusz wspaniay

Cho wieczne dobro cichym obrotem j>rzebiega,

Umys przecie z swojego toru nie wybiega,

i Nie unosi si ani ludzkimi kopoty,

Gdy wieckie przemylania habi statek zoty.

Sam ma swoje ore, tym si sam próbuje

I codzie z srogim szczciem cierci si gotuje,

e gdy wszytkie fortuny uderz na strzay,

) Wszytkie snadnie odpadn jak od twardej skay.

581. Pochlebca.

Pochlebca jest iv jadu peen miertelnego.

Który zdrad si wkradszy kasze nieczuego,

e si nie obaczy, mami jadem swoim.

Nieprzyjacielem kady takowy jest moim,

i Kto zodziejsko podchodzc usty oszukiwa

Faszywymi a gorszy ni zabójca bywa.

Wtenczas kiedy zdradnymi tobie ofiaruje

Usty przyja, w sercu swym szczyr zdrad knuje.

Gdy mu sowa z ust pyn jako olej cichy,

I Natenczas on zadaje niezgojone sztychy.

Ta niestety zaraza dzi wszdy panuje

A rzadki, który si tej trucizny waruje.

582. Pokój

Szczliwy to jest midzy szczliwymi,

Którego pokój piory ogarn swoimi
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Tym samym nieba z nami cz si askawe,

I jeli byt na wiecie, to jest bycie prawe.

Ale tam gdzie kopotom ywot jest oddany,

Kieratem, nie ywotem susznie ma by zwany.

Gdzie niemskie postpki szczcia odmiennego

Wiatr rony ronie niesie do celu ronego,

Które pewno najwiksz w niepewno obraca

A zamciwszy szacem opatrznym si wraca.

Samo niehamowane na obrotnym kole,

Wzgor si go spodziewasz, a ono na dole.

wity pokój sam tylko znacznie w to ugodzi

A siedzc na ustroniu na prask nie przychodzi,

Strzegc, -by mu wstydu to nic nie przynioso,

Gdyby snad gor statkiem niestaym wynioso.

583 Osawa.

Sam si pierwej na stronie spróbuj, gdy o tobie

le kto mówi, a nic w tym nie pochlebiaj sobie.

Jeli winien: wic Hobrym chciej leczy ze razy

A now cnot zatrze przesze stare zmazy.

Wnet rozpdzi szczliwszy dwik ten obok guchy.

Czujesz si by niewinnym, bd dobrej otuchy

I wesoo v/ytrzymaj; bo obaczysz snadnie,

e za gba na tene swój wasny hak wpadnie.

A wanie gdy kto na gar yta niew lanego

I z pyem nieobacznie dmucha zmieszanego,

Plugastwa wszego wprawdzie yto atwie zbdzie,

Lecz twarz tego co dmucha, wszytek py osidzie:

Tak i ten co o saw cnotliwych si kusi,

W gb swoje bezecn ze sowa bra musi.

584. Dorna mieszka.

Jeli masz dom, krom gwatu domem si zabawisz,

Tak swym bdc spokojnie w swoim lata strawisz.

Lecz jeli si z tsknice w cudzy dom przesadzasz.

Cudzego niewolnika na kark sobie wsadzasz;

20*
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fi Mogc doma by panem: tak tam zniewaania

A tu zasi nie ujdziesz od swych namiewania,

Tu od swego opuszczon co mia przyjaciela,

A pobit pod obcego tara nieprzyjaciela.

585. Moje twoje.

Rka rk umywa, to prawo mioci,

Którym obie spoia: tak i ty w szczyroci

Bd rzecz przyjacielem, a nie tylko sowy
W szczciu, w nieszczciu przy mnie trwa zawsze gotowy.

) Niesfornym, moje, twoje, miejsca nie daj sowom,
Zaczym atwiej o zgod tak spojonym gowom.
Co moje wszytko twoje, ty jest, jak ja drugi.

Niechaj nas nie rozwodz obligi i dugi.

Tak przyja, tak zakwitnie sprawiedliwo wita,
) Mego, twego ustpi niezgoda przeklta.

586. Nie dbaj o to nigdy, czego otrzyma nie moesz.

eby przywyk nic nie wzi, kiedy dasz czego.

Pomyl sobie, e pragniesz pastwa tureckiego.

Tak kiedy niepotg afektu naszego

Zgani w sobie filozof miasta Synopskiego,

i Który cho najuboszy midzy bogatymi

Jednake królem syn wonczas nad inszymi.

Do senatu przyszedszy w Atenach sawnego

Prosi by postawili z spie obraz jego.

Co gdy mu odmówiono, przyj bez urazy,

) A lepsze nad ten nalaz w umyle obrazy.

Tak i ty chciwym dzom swej woli nie dawaj,

Niemonych rzeczy nie chciej, na równych przestawaj.

587. Do Rysiskiego, który polskie przypowieci wyda
w druku.

Przysowia rone ronym jzykiem wydano.

Nasze sn dla niedbalstwa gucho dotd miano.
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Ty pierwszy pokazae, Rysiski moj drogi,

e i w to nasz sarmacki jzyk nieubogi.

Zaczyin muza sowiaska takie twe zabawy

Osdzia by godne wiekuistej sawy,

Sawy, któr zdarzy Bog ty zakwitniesz wszdzie,

Dokd potomków cnego Lecha stawa bdzie.

588. Nagrobek ksiciu Januszowi Radziwiowi, kasztelanowi wi-

ledskiemu, który te marszakiem by rokoszowym za Zygmunta
Trzeciego.

Tu ley cny Radziwi Janusz, wileskiego

Wojewody syn, w Litwie hetmana wielkiego.

Zna go przedtym podczaszym dwór króla polskiego,

Potym ozdob krzesa by senatorskiego.

Matka ksina, obiedwie zacne ksiny ony,

Co Ostróg, Suck, Brandenburg wiadczy na wsze strony.

W mio wielkich monarchów, w wietne skarby, sugi.

Wtpi, by mu wyrówna z wielkich panów drugi.

Za mierci, ciao tylko przywaszczya sobie,

Lecz sawa jego w ciemnym nie zostaa grobie.

589. Nagrobek Jerzemu Hoowni, sudze i towarzyszowi liusar-

skiemu tego ksicia, podczas pogromu rokoszanow zabitemu.

Sta prosz 1 ty co mijasz! Hoowni Jerzego

W Wielkim Ksistwie Litewskim szlachcica znacznego

Ta zamyka mogia, który w modym wieku

Co suszna rycerskiemu pokaza czowieku.

Przebywszy wprzód z ochoty wgierskie Bakany,

Chodzi miay najeznik po Budzyskie ciany,

Gdzie na harcu nieszczsnym bdc poimany

Sze lat mia w Andoralbie na nogach kajdany.

Potym gdy go z pogaskich rku Bog wybawi,

Wiek na dworze Janusza Radziwia trawi.

* W odpisie Czartoryskich w. 1 Sta troch', 8 w Vandoralbie

:

9 Boff rku; 12 pola Buzowakie; w innym odpisie Guzouskie.
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Lecz (o czasy nieszczsne, czasy opakane!)

Gdy krwi pola ornaskie byy napawane,

A braterskie szeregi przeciw sobie stay

I grotem nieszczliwym wntrzu swych macay,

!5 Przy rzeczypospolitej na czele wszytkiego

Wojska krwi piecztowa suby pana swego.

Mny duch tu zoywszy miertelne zewoki,

Sam saw niemierteln przenikn oboki.

590. Do Anny

Z czasem wszytko przemija, z czasem bie lata,

Z czasem pastw koniec idzie, z czasem tego wiata.

Za czasem stawa dowcip i rr)zum niszczeje,

Z czasem gadko, uroda, udatno wiotszeje.

5 Z czasem kwitnce ki krasy ostradaj,

Z czasem drew zielone z licia opadaj.

Z czasem burdy ustaj, z czasem krvrawe boje,

Z czasem al i serdeczne z czasem niepokoje.

Z czasem noc dniowi, dzie za nocy ustpuje,

w Czasowi zgoa wszytko na wiecie hoduje.

Szczyra mio ku tobie, Anno me kochanie,

Wszytkim czasom na despekt nigdy nie ustanie.

5-91. Zwada Marsa z Kupidynem opisana wierszem Dan. Nab.

.1 to z okaziej zwady pana Radziejowskiego star. omen.
z panem Daniowiczem wdzicem Ruskim, na bankiecie ksicia
Imci Krzysztofa Radziwia, wojewody wiied. i hetmana W. X. L.

na sejmie Anni 1632'.

Juppiter wiele bngow zaprosi do siebie,

Sprawiwszy dla nich uczt dosy hojn w niebie.

Proszone Merkuriusz lotny zbiera bogi.

Przyby gadki Kupido a z nim Mawors srogi,

i Ju stoy zastawiono potrawy bez braku

I Lyeus z nektarem nie omieszka znaku.

* Dopisano: » Radziejowski Kupidynem; Daniowicz Marsem; Juppi-

Icr, ksi RadziwiJc,
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Jowisz gocie posdza, pilno ich czstuje,

O wesoJ myl prosi, sam j pokazuje.

A skoro si odprawi bankiet nieubogi,

Zakrztn si z napojem piwniczy trój rogi. :

Szaratem wszytkich skropi, a swym dumnym winem

Powadzi tyme razem Marsa z Kupidynem.

Mars z niego zadworowa, ale synek gadki

Zapomnia swej natury i askawej matki

Swej agodnej zwierzchnoci, lubej pci i stroju,

Cho ci i sam zwycizca, lecz nie tego boju.

Marsu szpetnie przymowi, on mu te odpowie

Trefnie barzo, a zatym koniec swojej mowie

Uczyni, co bynajmniej bokowi niemio.

Przymowkim tej zapomnia, co o zadku byo.

Znowu zacz Kupido, Mars go rk srogi

Po rumianej twarzyczce sign przez dwa bogi.

Wnet boek t zniewag srodze si rozarzy,

Rzuci si rozgniewany do Marsowej twarzy.

Paznokty go podrapa, ucieszy si z tego.

e krew obaczy Marsa niezwycionego.

A Mars te nie do broni, nie jak bitw zwodz
Waleczni zapanicy, gdy za pasy chodz,

Ale go uj za eb a rce Marsowe

W szczyrojedwabne wosy wploty si bokowe.

Jako gdy jedwab robi bombix, robak may,

Tak si rce Marso"^e w jego wosach zday.

Potyra si wszytka orda boska poruszya.

Porzuciwszy dobr myl k broni si rzucia.

Huk si srogi po niebie, wszczo i woanie.

Grzmot prawie niezwyczajny, bro goych trzaskanie.

Janus drzwi pozamyka, by snad Kupidyna

Wenus w chmur nie skrya, jak Pryama syna,

Gdy czyni z Menelaem o Helen, który

Bi si wyszed z Parysem przed trojaskie mury.

Wsta potym i sam Jowisz gniewny z stoka SM^ego,

e si zwada zacza na tej uczcie jego.
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PoczJ hamowa innych, proszc unienie,

Aby na gospodarza chcieli mie baczenie;

4=. By si z sob jednali. Jowiszowa rada,
^

Na co i sam Kupido chtliwie przypada.

Ale Mars nie przypada, nie da si hamowa,
Chce mu si z Kupidynem powtore spróbowa.

Lecz przecie go bogowie z Jowiszem prosili,

60 Aby si pojednawszy zgod z sob yli.

Na co ledwie pozwoli probami zmikczony

A Kupido temu rad, nieborak zwtlony.

Potym gdy ju umilkli, wporód wszytkich koa
Mars do Jowisza tymi sowami zawoa:

56 Jowiszu, któregomy wszyscy peni chci,

Przebacz prosz, ani ju tego miej w pamici,

Co si u ciebie stao nie z mojej przyczyny;

Kupido zwad zacz, jam prócz wszelkiej winy;

Na twój rozkaz bi si z nim i jedna gotowy,

A e mi dzisia potka u ciebie up nowy,

Daj dobr gar jego wosów w upominku.

Gdzie Mars dzielny zasiada, wara Kupidynku!

592. Proba Dan. Nab. do ksicia Imci Janusza Radziwia,
podkomorzego W. X. L,

Niezawsze, zacne ksi, straszne burze wstaj,

Niezawsze niepogodne chmury si wieszaj,

Lecz wzajem twarz sw Phoebus pokazuje zoty,

Pokae i przed twymi (zdarzy sam Bog) wroty.

Mnie dosy by nawiedzi (znam to) dla mych zoci

I przywiód ju do progu ostatniej ciemnoci.

Ale si za uali czeka strapionego,

Drog teraz podajc do portu takiego,

W którym samym rozbita i w szczt skoatana

Uboga nawa moe by poratowana

Z obron nadewszytko dusze i sumnienia

(Inaczej moje rzeczy blizkie s stracenia),

60
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Z usug sposobniejsz tobie panu memu,

Gdy tak al da wytchnienie sercu zbolaemu.

Ty, o ksi! przedwiecznej nie przeciw si radzie, 15

Jam cale wszytek podleg twej paskiej poradzie,

Któr mi ju po dwakro z aski swej da raczy.

Synów swych was tytuem najwyszy uraczy,

Bogi ziemskimi nazwa; naladujcie jego.

On ci jest pierwszym sprawc koa niebieskiego. 20

Wy koeczki maymi tak kierujcie cale,

Jakoby to ku boskiej jego byo chwale.

Nie pozwala (rzecze kto) wiek na do schylony

I jest to wasny pojazd w nieznajome strony.

Tak jest, lecz kto w kopotach wszytek wiek swój strawi, 25

Dobre wesoe trzy dni, gdy ich Bog nabawi.

W dalsz drog potrzeba pojazdu takiego,

Któryby nie skoata ciaa ztrudzonego.

Dni co lepsze czowieku nieznacznie zbiegaj,

A schyek wieku bole i choroby maj. 30

Dobra jedna godzina, gdy wczenie przypadnie.

Ostatkiem niech przedwieczna ona mdro wadnie.

Ty, panie, nie zasmucaj sugi yczliwego.

Tak Bog niechaj wyniesie saw domu twego;

Tak kwitnie jako palma Radziwiow plemi ?.b

A przed nim nieprzyjaciel musi liza ziemi.

Fraszki Daniela Naborowskiego.

593. Judicium Imci pana orawidskiego, kasztelana beskiego

o Naborowskim.

1.

Nie moje przedsiwzicie potyka si z tob.

Jam laik, a ty polskich poetów ozdob.

Na twoje Kloto skronie z lauru wieniec wije.

Przeto rymuj abo wic pij za zdrowie czyje.
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2.

Ty wiesz jakie to byJy, co je trawi dymy,

Czy z Parnasu? czy z beczki? ale e twe rymy

Godne cedrów, po dymie toczonej jagody

Ty si trzymaj, a drugim ka z gb do wody.

3.

Piszesz wiersze po trzewu, piszesz i po chmielu,

Przeto teraz co umiesz, uka, Danielu.

594. Respons Dan. Nab. na dwa listy ksicia Imci Krzysztofa

Radziwia wdy wil. i het. wiel. W. X. L. in anno 1628.

Ze. ksi, nie uczszczam do dworu twojego,

Wstyda si wprawdzie musz, ale wstydu tego

Jedyna jest przyczyna nieforluna moja.

Ze si nie mam z czym stawi do twego pokoja.

Bogowiecie nazwani i synami Boga,

Z ofiarami do witych przystpuj proga.

Ofiara za z boskiego zdarzenia pochodzi;

Jeli soce nie grzeje, i ziemia nie rdzi.

Tym koem wszytko pynie z wyroku wiecznego,

) Tene wyrok jest sprawc staniku mojego,

Ze nie tylko o sobie, ale myli trzeba,

Zkdby eni, czeladce, dzieciom dosta chleba.

Jakoby te kark strci, komu krzyyk pity,

Ju temu zabroniono w cudze patrzc kty.

Wszake o raz nie trudno, bodaj mu nie stao

Chleba i soli, komu raz si widzi mao.
Raz gdy rok nieprzestpny zasuy niadanie

I w potrzebie raz dobry stoi za wygranie.

Wtym pity krzyyk suy u staroytnoci,

) e ju sug wynalaz od wszech powinnoci.

Atoli przecie pi ok na pity krzy majc
Na tw, ksi, usug bieg nie mieszkajc.

Id, )no\\ i, bo jecha ten kto niema konia,

Nie moe i sejmowa ustawa zabroni.
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Z rynsztunkiem takim, jaki miewa wic piechota, 2

Nie bawat, zoto, ale szczyro i prostota.

W ostatku ten rok przeszy uszczerbi niemao,

e mi ju nawet knechta starego nie stao.

Sara knechtem twoim bdc, nios pokon taki.

Gdzie drugi sd Parysów Mihala z Dyaki. 3

JeH w tref. to swojemu przysdzisz podaniu;

Je.U nie, niech te twemu podlegam karaniu.

595. Sd Parysów.

Trafia bya jedna^, gdzie hajducy pili,

Którzy j wnet poczesn sarn upoili,

e usna nieboga. Wtyra si to przydao,

e si jej cho wepiczki kilkom ich dostao.

Nazajutrz przed rotmistrzem m na nich auje; j

Rzecz od winnych dziesitnik Mihal odprawuje.

Wic na Szmuklerza drudzy win obalaj

A Mihal: panie rochmistr, niech tak nie udaj.

Ja powiem, kto by winien, a kogo nie wini.

Przyszed Szmuklerz, da zoty, nie móg nic uczyni. 1

Dziurdzi da po zotego, raz seremak ^ sprawi,

Peter Dyak nic nie da a sedmkro odprawi.

Czy Peter Dyak winien, rozsdcie to sami.

Prosim, panie rochmistru, daj dekret za nami.

Równy co Parysowi ten umocowany, 1

Gdy odprawowa ow sd bogi zawoany:

Tam trzy byy boginie, tu trzej podanicy;

Jednemu Dyakowi przyzna w tej rónicy.

I tak si sd odprawi; paniej nie ubyo,

Mowi te trzy cynki do rogów przybyo. s

596. owy.

Cicho, cicho Kupidynie Tu w tej zielonej krzewinie

Lub pada lub soce wschodzi liczna ani si przechodzi.

* seremak, giromacha. sierota, biedak.
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•. Wej trop wiey; serce czuje e gdzie pobliu yruje.

Wemi uk i prdkie strzay Ono, ono, zwierz zuchway.

Teraz strzelaj Kupidynie. lo O lepy Wenery synie,

Co uczyni najlepszego? Mnie postrzeli, a prdkiego

Zwierza chybi; on przez szkody Przez gstwy gdzie i przezwody

ID Przepad i niemasz nadzieje, e si wróci do tej knieje.

Ja z owu owczy ubogi W sercu nios postrza srogi.

597. Mioci wszytko równo.

Nie dba mio na wiecie o wysokie stany,

wielkie majtnoci, o rod zawoany.

Fraszka u niej posagi z wypraw gotow
1 kroi sielank lubi, sielanin królow.

598. Na pana ledzia.

Nie chciaa jedna pani, by by ledziem zwany

Ten co wic z regestrami przychodzi przed pany,

Lecz limakiem, bo kiedy pani daje

Ow roki pokazuje, jak limak z skorupy ^

599. ona bez posagu.

Jako misa bez chleba wic nie zaywamy
Tak z on bez posagu najmniej nie wskóramy

Misem przecie jastrzba wdy nakarmi moe,
Ale z pieszczon on, tylkoby na oe.

600. Na pana Czajk.

Czajka w polu krzykhwym gosem jajec broni

I kade bystrym lotem od nich zwierz goni.

Coby mi nasz pan Czajka nie wykrzyka zdrajca?

Bodajby wrzeszczc nie zdech, gdyby szo o j—
' Nastpna omiowierszowa fraszka wykrelona. Fraszki nr. 599

i 600 powtarzaj si w rkopi.sie Smolika z r. 1613, wic jpmii nale; to
nr. 601 (w w. 1 Sluba, nie Kiepska; w. 18 Dnia dorabia a swego) i 602.
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601. Sine Cerere et Baccho friget Venus.

Szlachcic mówi tak:

Kiepska mio o godzie

Nie chce si gi po wodzie

Ale po dobrym winie

Dogodzi si dziewczynie

A korzenne potrawy 5

Napeni wntrzne stawy.

Zaporoszczyk zemdlony

le cignie uk zmocniony,

Ale Talarzyn syty

Rozdziera w zbroi nity. lo

Chop e contra:

Chop na wsi grochem yje

A po nim wod pije,

Przecie na piecu co rok

Nowy si wznieci prorok.

Sama idc na niwo
Porodzi dziecko ywo.
Porodziwszy, paskiego

Dorabia, a swojego

Synka snopkiem okryje

I w powróso powije.

602. Do Kolna na prawice.

Powiedaj, e w Kolnie mieszkaj prawice,

A jam sysza, e sobie sejm tam czarownice

Uchwaliy; tam kada, która si ma stawi.

Na oogu powinna t drog odprawi.

Ztd kad czarownic tensam znak wydaje,

e jej zczerniay w kroku od ooga kraje.

Która tedy tam sobie posmolia,

Pewno posem do Kolna tego roku bya^

603. Czarnoksinik.

Nie wiecie co za dziwy porobio,

Z paniej suk, a z pana koza urobio.

604. O paniej.

Jedna pani a moda, pytaa doktora,

Kiedyby z rana, czy z wieczora?

Doktor niewiele mylc tak paniej odpowie:

Z wieczora mio rado a poranu zdrowie '.

* Nastpuje: Odmiana, 6 wierszy przekrelonych.

* Nastpuj dwie fraszki, obie wykrelone: O doktorze; Crescite et

multiplicamini.
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605 Chop dobry.

Nie to chJop dobry, co si drugiego nie boi,

Lecz ten, co z k... a k... mu stoi.

606. Omnia sunt hominum tenui pendentia filo.

Wisz rzeczy czowiecze, jak na cienkiej nici,

Tak eby je móg urn kozikiem przy rzyci.

607. Niewiasta.

Chcesz wiedzie co niewiasta? po grecku jest Gini,

Wyjmie I z porodka, poznasz co uczyni.

608. Szpada.

Suyam przedtym ronym ludziom w boju.

Dzi sobie stoj przy cienie w pokoju,

Piszczak majc dla swojego pana,

Na której zagra, gdy dopije dzbana.

609. Zwajca.

Kto szuka, snadnie kady guza naby moe.

Rano al, przecie gotuj mary abo oe.
atwie przyczyn zwajca moe da kademu.

Ovv ciice swej krzywdy poprze, niechce si drugiemu.

By ten zmys w zwadzie zwajca mia, co go ma rano,

Gdzie si sprawi przychodzi, ztrwa, choby ajano.

610. Tene.

Kto podpiwszy si z wadzi a po trzewiu zoy,
Snadnie takiego kady w kozi roek woy.

611. Litwa

Litwin drugiemu w zwadzie skurwysynu mówi;

On mu odpowie: bracie i ty nie Radziwi.

Trzeci rzek: nie wadcie si o to ladajacy;

Nie mownn' j^obie zych sfow, wszyscymy jednacy.
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612. Pannom nabonym.

Wiem ja, zaco tak czsto paciorki miewacie,

Zato, e tylko jedne rzecz potrzebn macie.

Bo co po piknej twarzy, co po piknym oku,

Gdybycie te nie mieli owej rzeczy w kroku.

613. Na Kupidyna w nog zakotego.

Strzelaem w ludzkie serca krom wszelkiej zasony;

Dzisia nieszczsnym cierniem okrutniem zraniony.

Opak sobie fortuna ze mn postpia,

Bom ja z mioci, ona z gniewu mi rania.

614. Omnia si perdas famam etc.

Fama za nic nie stoi, gdy niemasz pienidzy,

aden nie da szelga, by by sto lat w ndzy.

Perdas to marne sówko; servare potrzeba.

By nie przyszo na staro ebra sztuki chleba,

Bo omnia straciwszy aden nie ratuje, s

Ba i szelgiem jednym wicej nie daruje.

O memento, memento, na ci by pamita,

Mógby si czowiek nigdy lichoty nie lka.
O nieszczcie, nieszczcie, gdyby chopem byo,

Takbym ci kijem wali, aby si kurzyo.
*

i,

615. Do jednej.

Jeh to prawda, e kto rano wstaje.

Temu te szczcia wicej Pan Bog daje,

witby mi budzi, bym za swe niespania

Móg przyj, me serce, do twego kochania^.

616. Z grzeczn on do dworu.

Soce gdy rodzi z pragnienia tsknic

A pan wyjedzie z flasz na granic,

^ Wykrelono fraszki: Szermierz 2 wiersze; Cudzoonik 2 wiersze;

KiiHt na matki 6 wierszy; O tyme 10 wierszy; Swadba 1 i wierszy.
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Kto mie ten pije, kto nie mie, ten wznika

Abo si do niej ukradkiem przymyka.

6 Tak kto do dworu z grzeczn on jedzie.

Szczsny, kto nie wie o takiej biesiedzie! ^

617. Do jednego hermafrodyty.

Nie wiem, hermafrodyt przecz ci ludzie zow,
Jakoby i mczyzn by i biaogow.
Ja z ciebie tych dwóch natur nie mog wyata,
Chyba eby si mia da na dwoje rozpata.

5 Atoh jednak powiem o tym zdanie moje:

Kiepe a pyje nosisz, otó masz oboje*.

618. O fraszkach.

Wanie jakby te chcia mie kto bez dusze ciao,

Kto chce by si nic zego w wiersze nie pisao.

619. Na wieniec.

Nadobny kwiat, cudniejszy wiat, najpikniejsza cnota.

Wierna chci, za pamici otwórz szczciu wrota.

620. Na tene.

liczne zioa, gdziecie si ode mnie dostay,

Bodaj tam z wami wszytkie fortuny zostay.

621. Na ubek.

Niegodne zioa Tak wspaniaego

Tyka si czoa Zajrz wam tego.

• Wykrelono fraszk: Grze (10 wierszy). Fraszka 616 w zbiorze

Smolikowym zatytuowana: Po hejnale do jednej (galoty); w w. 2 nie mniej

P. Bogdaje; Móg przy do Twego, Kasieko, kochania. We fr. 614,

w. 9 by ty chopem byo. Fr. 616 równie Smolikowa; w w. 3 kto nie

mie ttn wzdycha.

* Opuszc7ono fraszki przekrelone : Ptaszek w klatce 8 wierszy

;

Wijatyk 2 wiersze; Smaczny ksek 12 wierszy; Pisces et mulierea in me-

dia meliores ^wiersze; Choroba paniemka 18 wierszy; Ksidz 4 wiersze;

liozmowa mniszki z modzianem 14 wierszy; Apostropha do panien 8 wier-

szy; po Choroba panieska wydarto cztery karty.
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622. Pani.

Z jedn pani w namiotku modziana zastano,

Poimawszy nazajutrz utopi kazano.

Pojrzy idc do stawu a pani wyziera

Z okna; krzyknie, ratuj mi, twój suga umiera.

Pani: ju id, bo moja aska nie poradzi; 5

Po smacznym ksku wody napi si nie wadzi.

623. O Necie.

Miaem t dobr wol zaleca si Necie,

Ale mi ona chciaa musn po kalecie.

Dawna powie paci:

Droga rzecz smak traci.

Juzem pisa i rymy o gadkoci Nety, 5

Ale ona wolaa pienidze z kalety.

Dawna powie paci:

Droga rzecz smak traci.

Caowaem to w usta, to w czoo sw Net,

Alem zawsze mia pilne oko na kalet. 10

Dawna powie paci:

Droga rzecz smak traci.

Prosiem by askaw sudze swemu bya,

Ale barziej o mojej kalecie mylia.

Dawna powie paci: 15

Droga rzecz smak traci.

Jednm rk w zanadrzu trzyma u swej Nety

A drugm zawsze miewa przecie u kalety.

Dawna powie paci:

Droga rzecz smak traci. 20

Owo zgoa jeli chc uj z ca kalet.

Przyjdzie mi nie kosztujc poegna si z Net.

Dawna powie paci:

Droga rzecz smak traci.

Wirydarz I. 21
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624. Na kuchark.

U stou w kompaniej dobrej si mówio,

Coby potrzebniejszego z tego dwojga byo,

Czy kucharz, czy kucharka? Zgoda tak stana,

e przecie przed kucharzem kucharka dank wzia.

5 Bo kucharz kiedy oraz wyda swe potrawy,

Ju si adnej u niego nie spodziewaj strawy.

Ale zasi kucharka choby wszytko daa,

Specialik osobny przecie bdzie miaa.

625. Na dworsk lekarstwo.

Pytah raz dworzanie doktora mdrego,

Co na dworsk chorob jest dowiadczonego?

Doktor rzecze: pies si tej choroby nie boi,

Bo naczynie ulie, pierwej ni nastroi.

5 I wy jeH chcecie by wolni od wszytkiego,

Taka jest moja rada, zakrawajcie psiego.

626. Respons niespodziewany.

Topi (mówi maonek) rogacze potrzeba.

ona na to: uczy si, miy, pywa trzeba.

627. Oszukanie.

Rozmiej si Kochanowski, jeli syszysz w niebie!

Do fraszki nad fraszkami trzeba byo ciebie,

Jak niedawno maonka jednego uczczono.

Gdy miasto zarczonej insz przywiedziono,

j Gdy stan na kobiercu, o pulsy! o yy!
Jakocie u takiego pacyenta biy,

Kiedy musia za wdziczne to wszytko przyjmowa.

Trudna, bo nielza byo naonczas brakowa.

art wprawdzie nie urazi do mierci nikogo,

,0
To wier z artów wyszo: na mier zakpi kogo^

^ Opuszczono przekrelone fraszki : Gadka 16 wierszy ; In aimili ma-

teria odpoioied l^ wierszy; Na Wolczka kuchmistrza J. K. M. 14 wierszy.
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628. Nagrobek sroczce.

Kochan ksiny sroczk mówi nauczon

Jastrzb lecc po dworze porwa ostr spon.

A ona, Maku zagraj, w pazurach wrzeszczaa,

Ale si jej muzyka biednej nie nadaa,

Bo Maciek z niej uczyni prdko szaamaje;

Wesoej tylko mierci pamitka zostaje.

629. Wolny gos.

Pi wolny do wolnego za zdrowie wolnego

Gosu w sprawach publicznych. Wtym z koca drugiego

Ozwa si spodnim gosem: hej, panowie, i ja

Mam wolny gos, niech prosz i za moj dopija.

630. Na P. Zaleskiego.

Duy, miszy, brodaty, sdowy do tego

Chcia na wiatr wsta od stou u pana jednego.

Nie pu, jeden zawoa. Pu, na moje dusz,

Bo jeli ty nie pucisz, pewnie puci musz.

631. Na P. Cioka.

Cioek chcc by maonkiem uda si do wdowy,

Ale na pierwszym wstpie mia respons takowy:

W domu moim na obiad zjedz wou cao,

A cioka by mi ledwie na niadanie stao.

Cioek niewiele mylc: pani miociwa,

I z cioka, rzecze, spory byk za czasem bywa^.

632. Mdro i rozkosz.

wieci nam lepy miesic gdy soce zachodzi;

Tak gdzie mdro ustpi, za rozkosz rej wodzi.

* Pi kart wycito.

21*
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633. Pochlebstwo.

Wol grzebic w opoce o ywno si stara,

Anieli przekltym pochlebstwem si para.

634. Chluba.

Chluba jest wasna syren czowieka gnunego.

Chwali si nic nie czynic, jest to szalonego.

635. Mio.

Uczona mio czeku za ofiar stanie,

Wargi otarz, kadzido jest pocaowanie.

636. Wymowca.

Wymowca ten, któremu nauki nie staje,

Zapaem wieci; tyme za jako nieg taje.

637. Dwór

Dwór wszytko obiecujc, nic nie dajc, szydzi.

egnam ci, wu chytry, bd jako si widzi.

638. Jezuita.

Jak bogosawiony z bota. Jak zodziej rzeczon od zota,

Jak szwiec od wiece nazwany. Jak czowiek, czek malowany,

5 Tak Jezuita z Jezusa; Strze si go, wasna pokusa,

639. Na pana modego.

Pan mody o cze prosi, aby do dnia trwaa.

le si by porachowa, e jeszcze nie staa.

Do domowej recepty apelowa trzeba,

Nadrobi, panie mody, w piwo z syrem chleba.

640. ywot ludzki.

Sug si mioci czuj Z Anakreontem tacuj.

Przynie Bacche dary swoje Porusz we mnie serce moje.

, Przera i stawy i koci Pobud dusz ku radoci.
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W tacach, artach zay
[wiata,

Nic ywot, ywot troskawy,

Który nie ycia dugoci
Od mdrego okrelony

Jak wasn by i jest mar is

Bie niewrocone lata.

W arciech zawis ywot prawy,

Lecz w^eselem, lecz radoci

A kiedy raz utracony

Tak si drog wiedzie star.

641. Droga z Litwy do Prus.

Jeli si kto taki pyta.

Zwaszcza gdy z Litwy wdruje

Kdy do Prus droga bita,

Ztd si zaraz informuje.

NaprzodkiedywGrodnie bdzie, 5 Niemen na promie przebdzie;

Tam prosto do Augustowa,

Ztamtd ju pruska granica,

Za ni ek Arsz Rein ley

Przez Lezita do Drygay

Z boku za bd Kurztki

Dupki, Osranki i Ruda

Tu dawne granice mieli

Mazury z Prusy napoy.

To te sobie warowali,

e im przejechawszy Kolno 2

Z Pisi Tartak przy jeziorze,

A zwy jadc przez bor Pupy

A w dole wodny myn miele,

Z Szczytna musi by w Holszty-

Do samej prawie uawy [nie.

Który jeli kto potrafi

Przez puszcz droga gotowa.

Gdzie naj pierwej Pisanica

A gociniec prosty biey

Do samej Pisi niemaej.

15 Orzyc, Koty i Musztki,

Zkd na Pi droga si uda.

Starzy, bo Orzyc Pi dzieli

Tam wic sobie grabi woy.

Wtenczas gdy kopce sypali,

25 Przez puszcz do Pisi wolno.

Kdy si owi Wgorze
Gdzie na górze dwie chaupy

Zkd do Szczytna tor si ciele.

Ztamtd Zalfeldu nie minie.

To Gdaski gociniec prawy.

Na dobry dupelbir trafi.

642. Liszka i asica.

Trefunkiem do szpiklerza liszka si zakrada

Chuda przez ciasn dziur; tam gdy si objada,

Nazad wyle t dziur, któr wlaza, chciaa.

Lecz nie moga, bo barzo brzuch bya napchaa.

Widzc asica rzecze: O próno si kusisz,

Chuda wlaza, siestrzyczko, chuda wyle musisz.
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643. Na nagie obrazy w ani.

Co za nagie obrazy, jeli mi kto spyta?

ania tu, w ani nago my si przyzwoita,

A jeliby si komu niepoczesne zdaJy,

Wolno, jeeli umie, przybra femoray.

644. Item.

Nie dziwuj si, em nago swoje ukazaa;

Sen mi zmorzy, takem si nakry zapomniaa.

645. Item.

Gociu, chciej mi powiedzie prosz swoje zdanie,

Coby wola, czy yw, czy to malowanie?

646. Item.

Jeli wadz, em nago swoje ukazaa,

ania tu, do aniem si ja nagotowaa.

647. Item.

Nie dziwuj si, em si tu nago pooya

648. Odpowied baby.

Dobry pan gdy w kociele mody odprawowa,

Naostatek schyli si, by ziemi caowa.
Lecz baba zawadzaa, co przed nim klkna,
Rzecze do niej, aby mu troch si umkna.

5 A baba ty odkrywszy na ono danie.

Tu mi cauj, powieda, i to ziemia panie.

649. Do zej baby.

Babo bez zbów brzydka, babo nie.szczliwa,

Babo niewdziczna, babo cnocie nieyczliwa,

* Opuszczono fraszki: Klucz zoty 8 wierszy; Na Tobiasza doktora

4 wiersze; Na tego 8 wierszy; Chimistowie . . . jedna karta wycita.
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Babo pena zdrad, babo pena niesfornoci,

Babo zwodnico dawna, babo szczyra zoci,

Babo, która przedawasz panienki cnotliwe, 5

Babo, która namawiasz matki wstydliwe \

Babo niemiosierna, któr jad wydawa,

Babo, na której skora jak aba chropawa,

Babo smrodliwa, pena plugastwa wszelkiego.

Która o nikim sowa nie rzeczesz dobrego, 10

Przeklta babo sama, co przeklinasz ludzi,

Babo, któr czart zawsze na cnotliwych budzi,

Pijanico wierutna, zamtuzie wytarty,

Która cycem obwisym karmisz niode czarty,

Babo sekutna, która swoim czarowaniem 15

Przechodzisz i Mede i Cyrce mym zdaniem,

Babo, która niegodna, e ci ziemia nosi,

Kiedy ci z kwan twarz sam djabe roznosi.

Babo, która si nigdy grzechów nie kajaa

Ani tym suczym okiem na nie nie pakaa, 20

Babo, która gdy pucisz wiatr z zadu spronego,

Pukasz, wanie jak z dziaa gnojem nabitego,

Babo wdziczna jak tygrys abo niedwiedzica,

Babo takiego jako Tyzyphone lica.

Lubo Megera, lubo której yczy sobie -0

Szatan, aby si w piekle raog ogrza przy tobie,

Wiedmo i sykofanto z swymi pacierzami,

Które jako kot morski markotasz zbami.

Babo. która to czynisz, e nad przyrodzony

Bieg swój strumie potny bywa w zad wrócony, ao

Babo, która na ziemi cigasz miesic z nieba

A jasne soce czynisz ciemne jako trzeba.

Gdy jedno zachcesz swymi niezbonymi sowy,

Babo, której wzrok wilczy urok jest gotowy

Maym dzieciom, e w onie u matek schn musz, 35

Babo czartu oddana i z ciaem i z dusz,

^ Dopisano: uczciwe.
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Godna nie tak powroza, by ci obieszono,

Ale raczej aby ci na pojo spalono,

Babo pe^fna trucizny wszelakiej i jadu,

ii> Babo, która czartowi wyleciaa z zadu,

Babo, która swoim tchem powietrze zaraasz,

Babo, która na kady dzie Boga obraasz,

Babo bezecna, i tak mylisz sama sobie,

e si Bog sprawiedliwy nie pomci na tobie,

45 Nieszczsna sekutnico, która ju tak sia

Panieneczek uczciwych paniestwa zbawia,

Handlujc jak szkapami, nad prawo do tego.

Paniami poczciwymi i domu zacnego.

Nie boisz si piekielnych sdziów za swe zoci,

50 Aeaka, Radamanta, Minosa srogoci.

Skryj si, sprony babsztylu, powietrzna zarazo,

Skryj si wieku naszego nieszlachetna zmazo.

Która wiatu znajoma sprawami brzydkimi.

Przechodzc i Thaid wszeteczestwy swymi,

66 Babo, która gorcem ogona chciwego

Przewyszya Laid Koryntu sawnego.

Babo, niech mi odpuci kto czyta, tak zdrowa.

e wicej gnoju puszczasz ni najwiksza krowa,

Babo, która jak kozie mierdzisz szczyrym potem

60 I wszdy parchu peno za twoim obrotem,

Stary kurpiu i wiechciu i regestrze stary,

Godna, Lucyperowi eby ci da w dary,

Bo jest wyobraeniem a wanie owego.

Co wieniec ma na wierzchu z szybu smrodliwego,

66 Popraw si, babo, na tej swojej wdzicznej twarzy,

Albo mi si za jedno tysic zych sów zdarzy.

650. art dworski.

By w rynku u Pieczonki bankiet zawoany,

Na który zaproszono pana i dworzany,

Gdzie bya gospodyni niebarzo mierziona.

Nazwiskiem od maonka swojego rzeczona.
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Jeden z dworskich opóni, zamieszka wieczerze

A nie zastawszy potraw do wetów si bierze.

Rzek mu pan siedzc wedle gospodarskiej onki,

Chcecie je? Radbym, mówi, mia zraz tej Pieczonki.

Nie zbdzi obierajc do smaku zwierzyn;

Byo czym z godnych zbów otrze oskomin. i

651. Na jednego pana.

Niedawno do kocioa, niedawno wstpowa,

A kazanie natenczas ksidz tam odprawowa

I przytoczy te sowa Samsonowej ony,

Kiedy rzeka do niego: Mu polubiony,

Nie miujesz mi; a ten mniemajc, e jego

ona to powiedziaa, wnet z miejsca witego
Nazad si cofn; na co gwat ludzi patrzao.

Co si zda, czy sumnienie tego nie ruszao?

652. Zodziej w pustkach.

Zodziej zakrad si w nocy do domu pustego.

Mniemajc, e mia zdobycz dobr odnie z niego.

Gospodarz goy widzc, e ten maca wszdzie,

Bo nie spa chudy Ferens, Dugo tego bdzie?

To trefna, rzecze, ty chcesz nale, miy bracie.

Czego ja o poudniu nie najd w tej chacie.

653. Na pana Skopa.

Trudno Skopa nawróci, bo to nie rzezany,

Musi go z wiosny posa na traw z barany

A w jesieni uczyni to co skopom trzeba,

Ale boj si, eby odbiea i nieba.

654. Respons Skopów.

Jest to prawda, e ten Skop nie bywa rzezany,

Od czworonogich baranów jest reformowany.

A co si za tknie nieba, w nim owce, barani,

Skop jest podobny owcy, któ mu tam by zgani?
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655 Replika na ten respons.

Jeszczera tego nie widzia, e owca z barana,

acniejsza na barana z owce jest odmiana,

Kiedy baran przyszyje, czego nie dostao:

Ale i tego szczcie skopowi zajrzao,

Ani baranom, ani owc zwa si trzeba,

Zupene tylko czonki nale do nieba.

656 Sprawa pana Skopa w trybunale wileskim anno 1629.

Skop si zwadzi z Baranem, Wok rzecz odpraw uje,

Tur i Kozie Sdziami, Wilczek dekretuje.

Rzecz taka, e si wsparli, na kim lepsza strawa,

Zaczym u trybunau przypada ich sprawa.

Strony z kontrowersiej oczywistej obie

Miay dowody suszne i prawne po sobie.

Wok, cho z obiema trzyma jak umocowany \

Prosi, eby za Skopem dekret by wydany.

Potym kiedy ju stronom ustpi kazano

I tam dosy uwanie t rzecz rozbierano,

Tur pocz gow krci, Kozie ztrzsn brody,

Obiema tak si zdao wie ich do ugody.

Wilczek siedzc na miejscu marszaka gównego

Do ziemstwa ich odesa myli Oszmiaskiego.

Novum emergens, e si Skop z Baranem wadzi,

Rzecze kto., tej niezgodzie Wilczek z Wokiem radzi.

Tak gdy ju na tym dugo deliberowano,

Wilczkowi by obu zda nakoniec kazano.

Wilczek za zgod wszytkich dekret wyda taki,

Na sd kouch, Wilczkowi miso. Woku flaki.

657. O Karmanowskim do ksicia Radziwia.

Panie moj, masz Bachusów malowanych sia,

Lecz ich nie tak malarska rka wyrazia.

Dopisano: plenipotent.
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Jak wczora Karmanowski, na co oczy twoje

Patrzay, gdy on nowe wynajdowa stroje.

Pi wprzód, a pi tak mnie, e by godzien owej, ,

Pod któr Bacchus chodzi, korony bluszczowej.

W tacu tak rzeko stan, e kto patrza na to,

Mniema, e dzi w Rakowie miociwe lato.

Naoslatek i portki do kostek odpasa,

By tak sobie swobodniej po podwórzu hasa. lo

Byo tych fochów wicej, rzekbym e artowa,

Lecz od prawdy pono si by rozdrygantowa.

Ksi, wiesz co, oe go a przypraw mu rogi,

Ujrzysz, e ujdzie midzy kornutaskie bogi.

658. Marno.

wiat hoduje marnoci I wszytkie ziemskie woci;

To na wieki nie minie e marna marno synie.

Miujmy i artujmy artujmy i miujmy

Lecz pobonie, uczciwie A co czyste waciwie.

Nad wszytko ba si Boga Tak fraszk mier i trwoga. 10

659. Za ona.

Straszna burza morska bywa. Straszna woda gdy rozlewa,

Straszne poogi ogniowe, Straszne powietrze morowe,

Cika ndza niezleczona, 6 Ale nad wszytko za ona.

660. Do Seweryna.

Pih z sob dwaj na zmowie Za jednej, za drugiej zdrowie.

Tu moesz zrozumie snadnie. e nie kady tego zgadnie.

A te przyjacióki obie 5 S blizkie ssiady sobie.

Row midzy nimi granica I wpada jako ulica

Wanie na gociniec, który Przez porodek biaej góry 10

Idzie w ni do Szarogroda, Kdy Kieski wojewoda

Wizi kiedy Wuja swego, Zkd do procesu prawnego

Przyszo stronom a ssiady ts Byy przyczyn tej zwady,

wiadczc przeciwko wujowi; Wszake koca dekretowi

Niemasz, i tak poszo w dug. Ten jak zoczy jedne z drug 2u
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Mniema, e przypada sprawa. I tak stanie, jak do prawa.

Sewerynie, zna e lobie Znajome ssiady obie.

661. Data.

Przywilej i z podpisem piecztowa dano.

Piecztarz pyta, daty czy nie zapomniano?

Ten co przyniós przywilej, powie, e jest w licie,

A ow mu za odpowie, panie, zbdzilicie.

Nie ta to data co jej w licie dokadaj.

Ja daty potrzebuj, któr w rk daj.

Wany kady przywilej czyni taka dala

A bez niej za nic stoi krewno i prywata.

662. Na blad niemoc lekarstwo.

Czemu blada? Zusia pyta swej rodzonej.

Hanusia z paczem tak da odpowied onej:

Umr, siostro, a nie wiem jako zby tej cery.

Ja poradz, we gówne te cztery litery.

663. Do jednej o Kupidynie.

Tryumfy nadty swymi Kupido z bogi inszymi

J po niebie harce zwodzi I chorgwie swe rozwodzi.

Czego aby si pomcili Bogowie sd zaoyli,

Którym z nieba za t win Wygnali hard dziecin.

On straciwszy miejsce w niebie i" Uciek si z krzywd do ciebie

I twe oczy oszacowa Aby z nich bogi hodowa.

Lecz te liczne gwiazdy obie Tak go zniewoliy sobie,

e zapomnia, jako trzeba, Krzywdy swej, bogów i nieba.

664. Daphnis witojaski z roku 1611.

Ju soneczny promie zoty Od ranego Euroty

Przychodzc do kresu swego Mija raka gorcego,

Gdy pastuszki siadszy w cho- Przy jasno ciekcej wodzie

Sobótk w zielonym gaju [dzie Wznieciy wedug zwyczaju

A tam postpujc w koo lo Phillis piewaa wesoo.
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Jej si lasy sprzeciwiay,

Twego Daphnis czas niemay

•wiadkiem tego paw Niemno- 15

Gdy ci coraz wygldajc [wy,

Pasterze nie gnali trzody

Po tobie ciany tskniy

Nakoniec i sam zwierz srogi

Jako niwie gste kosy 25

Jak owoc drzewu podnemu

Skoro ci na czas nie stao,

Bydo zeszo a w uytki

Gdzie zboa obfite byy,

.

Umieciono dawne stogi, só

Kdy pojrzysz, zewszd szkody,

Stado zar wilk drapieliwy

Wtenczas z ludmi nieme skay

Niemasz ci, o Daphnis drogi.

Ciebie nosz morskie way 45

Ty nawiedzasz obce kraje

Na ten gos, na to woanie

Same si nieba wzruszyy

A z nim i wesoe czasy.

Pola kwitn, rady dwory, 55

Wilk owcom wicej nie szkodzi

Pasterz w cieniu odpoczywa

Zdrów szczliwie mieszkaj

[z nami

Tobie ronie kos obfity

Ju i pracowita pczoa es

Nimfy ró i leli

Bodaj ci ten dzie szczliwy

Póki bd jasne zorze,

W tym Phillis piewa przestaa,

Amintas nadstawia ucha, ts

Phillis Daphnisa smakuje

Poszed w gstw nieprzebyt

Nimfy na gos przybiegay.

Odjazdu nimfy pakay.

wiadkiem gstwy i dbrowy
A surowe niebo ajc
Ni na pasz ni do wody. 20

Lasy nawet smtne byy.

Litowa tej twojej drogi.

Jak krople niebieskiej rosy

Daphnis by ozdoba wszemu.

Wszytko razem spustoszao, 30

Zuboay woci wszytki.

Nieszczsne chwasty zrodziy.

Ledwie stoj próne brogi,

Dziki wieprz pory ogrody.

Miody wybra niedwied chci- w
aosnym gosem woay: [wy.

Nie dbasz o ojczyste progi.

A nas drapie zwierz zuchway.

A nas w troskach ju nie staje.

I serdeczne narzekanie 00

I Daphnisa przywróciy

Ju si znowu miej lasy,

Z nimi gumna i obory.

Ju bezpiecznie stado chodzi

I Phillis ochotniej piewa. .50

Nie gard wiejskimi darami.

Tobie buja cielec syty.

Zbiera miód do twego stoa.

Przeplatany wieniec wij.

Poty wraca Bog yczliwy 70

Zapaday w bystre morze*.

A drugim kolej dawaa.

I widzc, e za otucha,

Daphnis PhilUd miuje,

I tam skarg swoje skryt «o
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Ju umrze bdc gotowym,

Kwoli okrutnej Phillidzie,

H:, A si nimfy ualiy

Phillidzie wieniec róany

Wyry na dbie surowym:

Amintas ju z wiata idzie.

I w bedk go obróciy.

Za jej piewanie oddany V

* » Koniec Naborowskiego. Caetera Nahorowshiego tego opera videanur

w mojej Cuodibecie*.
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665. Pied wyraajca w sobie wszelkie sposoby ycia na tym
wiecie i ukazujca, w czym najwiksze szczcie czowiecze

nadewszytko zawiera si \

Trzykro szczliwy, który od modoci
I wiek znikomy i czasu spynnoci

Cho w ranym, ale dojrzaym rozumie

Uwaa umie.

Szczliwy, który na dwu prowadzcych 5

Róno gocicach nie idzie bdzcych
Stopami, ale wie, którdy trzeba

Pi si do nieba.

Szczliwy, który wiat z jego wabami

Pogardzi umia i zdepta nogami, 10

Którego umys jest nieporuszony

W kwadrat zoony.
Szczliwy, mówi, ale gdzie takiego

Najdziesz na wiecie wieku dzisiejszego,

eby od swojej naj pierwszej modoci 15

Nie uzna zoci?

eby od kresu samego puszczony

Bieg na tak lizkiej drodze niepotkniony;

eby we wszytkim yciu jego cale

Nie byo Ale; so

eby na ten wiat i jego szalone

Dumy i fochy myli zapatrzone

Nie wpady wespó z jego suebniki

W zdradliwe wniki.

* T sam pieni rozpoczyna Morsztyn i >Muz Domows, tylko

nazwaJ j tam trafniej a króciej >Votum«.

Wirydari I. 22
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25 Dawno ci byli, których okazaa

Cnota do nieba ywo porywaa,

Dzisiaj takiego za naszego wieka

Niemasz czowieka.

Wszyscy my zgoa, których odmiennymi

30 Hekate koy owieca na ziemi.

Wszyscy nieprawi, e niemasz jednego

Doskonaego.

Wszyscy bdzimy a co starsze lata,

To dalej bieym w bdn puszcz wiata.

3(. Rzadki na dobry tor powrót uczyni

Z dzikiej pustyni.

Tak przeciw wodzie pync gdy ramiona

Opucisz, prdko powód niewcigniona

Tam ci zaniesie, kdy niezebrniony

40 Nurt zakrcony.

Wszytkich mieszkaców swoich wiat przeklty

Zwabiwszy na swe zdradliwe ponty

Na mikkim onie piastuje zmamione,

Snem opojone.

45 I jakie kiedy w pogaskie krainy

Cikie uczyni wizie przenosiny.

Od bisurmaskiej gdzie nieznone mki
Ponosi rki,

Jeli snem kiedy powieka zmorzona

50 Od cikiej prace, przecie nieupiona

Myl go przenosi, cho w kajdanach nogi,

W ojczyste progi,

Tak i ta nasza z nieba udzielona

Czstka wiatoci, w cieniu pooona,
:.5 Wzdycha do swojej niebieskiej dziedziny

Z ziemskiej niziny.

Brzydkim tumokiem ciaa obciona
I snem gbokim prawie opojona,

Jako niewolnik srogiego tyrana

«o Wadzy poddana.



665 WIKKSZE ZB. MORSZTYNA 339

Lecz tego przecie spodziewa si moe
Uomno ludzka, gdy jej Bog pomoe,

e kiedykolwiek z lego co j udzi

Snu si obudzi;

e nim dopdzi zacztego biegu i;;

ód niecigniona, nim stanie u brzegu,

Zkd ju adnego ludzkiemu ywotu
Nieraasz powrotu,

Wróci si ztamtd, gdzie wiatry i chmury

Zapdziy j, a do cynozury 7(

Bieg swój kieruje, tam w porcie szczliwym
Wiatrem yczliwym

Pdzona stanie. Ciebie ja o wity
witych zastpów panie niepojty.

Królu nad krolmi wszemi zawoany, 7

Panie nad pany,

Który od wieków wszytkich zasadzony

Masz swój majestat, zkd na nisze trony

Nieba i ziemie wychodz wyroki;

Który oboki s

Depcesz nogami a co pod ziemi,

Gdzie biedne ludzkie paza si nasienie,

yjc do woli twej niedocignionej

Kres zamierzony;

Którego chwal oni niezliczeni 8

Hetmani witych wojsk niezwycieni

Kryjc swe twarzy przed oczyma twymi

Piory zotymi;

Który wschód, zachód, poudnie, pónocy

Sprawi, w nich czyny twojej dziwnej mocy, ;

Czek, zw'ierz, ptak, ryba, patrz swej ywnoci
Z twojej htoci

A kiedy twój wzrok odwrócisz wesoy,

Zbiednieje soce, ztopniej ywioy,

Padnie w popioy, jak w trbk zwiniony 9

Sam wiat spalony;

22*
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Ciebie ja ndzny, bo to twoje dzieo

Wszechmocnej rki szczególne sprawio,

e jeszcze yj, em dawno z martwymi

100 Nie odda ziemi;

em z podobnymi sobie dawno razem

Niepoloony okrutnym elazem

Ani na opas nie by zostawionym

Zwierzom akomym;

105 e te i insze rozliczne przygody,

Które tak chatki, jak wyniose grody

Równo nawiedza zwyky, mnie mijay,

em uszed cay;

Ciebie, którego wyrok witobliwy

110 Pomni z radoci czowiek nieszczliwy,

e ty nie pragniesz zginienia prdkiego

Czeka grzesznego,

O to niegodny grzesznik, wieczny Panie,

Prosz, nade mn miej swe zlitowanie

115 A.ni mi zdmuchaj, póki na twe drogi

Bdzce nogi

Nie wnid, póki zmazana grzechami

Dusza cikimi nicomyta zami.

Póki w zych toniach luby uczynione

ISO Niewypenione.

Uznaem, uzna i da od nauki,

Jakie s wiata zdradliwego sztuki.

Jakie fortele, którymi on ludzi

Do siebie udzi.

125 Jako tu na nim niemasz nic trwaego.

Cie tylko, owszem sen cienia marnego,

A jak godzina idzie za godzin,

Tak lata pyn.
Jako dostatki, którym to dufamy

130 I w nich nadziej wszytk pokadamy.

Oraz przepadn za lada trafunkiem

Z wielkim frasunkiem.
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Jak i uroda i zdrowie i siy

Czsto tych, co im ufaj, zdradziy,

Kiedy to wszytko w jedneje godzinie 13&

Choroba zwinie.

Jako i sawa, co j to zowiemy

Nieskaziteln a barzo bdzimy,
Dym tylko, który kiedy wiatr rozwieje.

Gdzie si podzieje? uo

Jako i wojska i wielcy hetmani

Lub w cikie rce pogaskie zagnani

Lub trupem pola one ucielali.

Na których stali.

Jako cudowne caych wieków czyny ur,

W jednym momencie upady w perzyny,

Jako nakoniec pastwa niezwalczone

Z gruntu wzruszone.

I dlatego te ju o wiecie cale

Ju twym zabawom powiedziaem Yale 150

A chwyciem si daleko lepszego

ycia inszego.

Nic mi po broni, nic po bojuchciwym,

Co mi wynosi, wic koniu pierzchliwym.

Ju na ze ludzkie wymylone sztuki, 155

Strzay i uki,

Pancerz, karwasze, buzdygan, wsidzenie,

Inszy rynsztunek powiesz na cienie

A na kopiej jak na wasnej grzdzie

Kokosz usidzie. i«o

Prawda, e ywot zda si by przystojny

Suy oniersk i pilnowa wojny,

Miej ojczynie z wasnej krwie ofiary

Przynosi w dary.

Ale to jabko sodomskiej krainy lea

Z wierzchu pozorne, a zewntrz perzyny

I szczery popió, e kto go skosztuje.

Kady wypluje.
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Minwszy biedy rozliczne, ach i te

170 I z serc kamiennych czasem Jzy obfite

Tocz, klnie drugi, e go kiedy mia
Matka zrodzia.

Gdy si by przyda w cikim obleniu

A ju na wszytkim zejdzie poywieniu.

175 Zjesz mysz, zjesz kotk, zjesz z godu cikiego

I psa zdechego.

Czsto i w polu bywa. e suchara

Pogryszy tylko, drugi ju jak mara

Nie czowiek, ale straszydo czowiecze

180 Ledwo si wlecze.

Rzuc si w wojsko choroby straszliwe,

A i powietrze czasem zaraliwe

A to najbarziej w owe nieprzyjemne

Pluty jesienne,

1^6 e cho nie widz i nieprzyjaciela,

W kompucie si ich nie doliczy wiela.

e si i cae wojska cho prónuj
Wszczt zruinuj.

al srogi patrzc, gdy ich nie tak wiele

190 Miecz srogi na swym bojowisku ciele,

Jak pocinanych za obóz wynios

Okrutn kos.

Gdy zdrów, a przyj dzie jecha na podsuchy,

Cho ci wskro prawie mro przejmuje suchy,

195 Cho ci deszcz z niegiem w same siekc uczy

Do szcztu zmoczy,

Trwaj przecie i stój, bo jak ruszonego

Z pierwszego miejsca abo zdrzymanego

Najdzie ci stranik a powie trzy sowa,

5!oo To spadnie gowa.

Bdziesz li te sta i na dniowej stray,

le ci deszcz zmoczy, lepiej ci wysmay
Soce, gdy ziemi ognistymi koy

Pali w popioy.
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Ach! wtenczas pomn gdy si nam trafiaJo 205

Potyka, jako garo usychao,

Jako ju dusza bya na ramieniu

W cikim pragnieniu.

Pójdziesz na podjazd a w nagej przygodzie

Pad ko, inszego niemasz na powodzie, 210

Masz by jzykiem u nieprzyjaciela,

Swój ci w eb strzela.

A kiedy przyjdzie do walnej potrzeby,

Niech kto przysiga, nie uwierz, eby
Pod kolany mu, lub wiele lub mao, 215

Zadre nie miao.

mier przed oczyma lata, gdy si szyki

Straszne mieszaj, brzmi nieba okrzyki,

wiata nie wida, dzie z noc zrównany,

Z piaskiem zmieszany. 2:;o

Tak rzeki szumi, kiedy z gor spadaj,

Tak wiatry, kiedy drzewa wywracaj,

Tak huczy nagym Avichrem poruszone

Morze szalone.

Tak niebo trzaska, gdy straszne powodzi 225

Z gradem spadaj a piorun ugodzi

W zamek wyniosy lub w db zastarzay

Lub w morskie skay.

W takowym razie, chocie sawy chciwy.

Cho masz do serca, cho ko natarczywy, i;;jo

Próno w nim, próno w inszym tam rynsztunku

Szukasz ratunku.

Gdy ci nie bdzie sam Bog askawy
Nie tylko adnej nie nabdziesz sawmy.

Lecz czasem haby, sam nie zwiesz jak snadnie 235

Serce upadnie,

Ze ci ustraszy list wiatrem ruszony

I marnie pierzcha bdziesz wylkniony,

Potym nie bdziesz mia niicomu w czoo

Pojrze wesoo. 2*0
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Lub te w potrzebie bro nieuchroniona

Od gowy twojej oddzieli ramiona

Lub ci podepc z konia zwalonego

Napo ywego.

245 Cho ci te z cikim uprowadz razem

Zadanym kul lub bystrym elazem,

Bdziesz kalecza, bdziesz nieszczliwy

Chodzi trup ywy.

Jeli w ostatku na t przyjdziesz dol,

250 e si w pogask dostaniesz niewol,

Pójdziesz niebo od okrutnej rki

Na cisze mki,

e sobie z gorzkim stskniwszy ywotem
mierci poda bdziesz, by z kopotem

255 Rozczya ci, gdy na galliony

Bdziesz kupiony.

Lecz choby na swej nie szwankowa gowie,

Kiedy utracisz prawie wszytko zdrowie,

Gdy wszytkie ycia odejm sposoby

260 Gorsze choroby,

Nierazemy si tego napatrzyli,

W co si onierze dobrzy obrócili,

Gdy od Zbaraa, Kamieca, Sokala,

Szli do szpitala.

266 Chocia prosili, cho supplikowali.

Cho swe kajdany pod nogi rzucali,

To tylko sowy ich poaowano
A nic nie dano.

Takim to tylko daj dzi daniny,

270 Co sobie pimem pudruj czupryny;

Ci to daniny jak psi flak apaj.
Tych tu kochaj.

A ty niebo chocie ju wiczyzn
Niejedne spdzi, suc za ojczyzn,

275 Chocie ostatni zb wyama stary^

Godzc suchary,
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Ju jak za pacht tak za portiri

Stój za t i za insz okazi,

Tak wiele wemiesz, jako ci pobrali,

Co tu stawali. 2so

Wszytkieby jednak, wszytkie mówi byy
Znoniejsze biedy, choby si sprzykrzyy.

Jeszcze ci, co s na tak gorzkim chlebie,

Nie bd w niebie.

Bo to rzecz pewna, niech kto co chce mówi, s!S5

Kto wiadom a da miejsce rozumowi,

Niech przyzna, jeli onierz który ywy
By sprawiedliwy.

Gdy na wo przyjdzie, tam dobry mierniczy

Tak sprawiedliwie any pograniczy, 290

Pustych od caych nic nie odejmuje,

Wraz to spisuje

I tak porzdne sprawi inwentarze.

Ze si dziwuj sami gospodarze

Nie wiedzc tego, co rewizor nowy, asts

Ani poowy.

Biedny karwasz rznc to co onierzowi

Ze rodka pocia, a gospodarzowi

Kawaki tylko jeden od ogona.

Drugi z zboma. 300

To sprawiedUwo. Nu one korbony,

Z których dziurawy i nienasycony

Wor chc przy ludzkim srogim ucieniu

Napcha w cignieniu.

O jakie pacze, jakie narzekania, ao5

Jakie za nimi id przeklinania,

Które samego dosigaj nieba,

e miasto chleba

zami ludzkimi napeniaj wozy.

Którymi swoje taborz obozy. 310

Zkd te czstokro przywodzi Bog na nie

Cikie karanie.
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Drudzy ju chopa dobrze nie obupi,

Za jego zboe wina sobie kupi,

315 Wezm mu woy, zabior mu wszytek

Z domu poytek.

Jeszcze si pastwi mkami ronymi,

Zby powiedzia, gdzie zakopa w ziemi

Lubo pienidze lubo w jamie zboe,

320 Powiedz, niebo!

A skoro powie, to wszytko zabior,

Jeszcze naaj, czasem i dopior,

e przed nimi jak przed zbójcy jakimi

Chowasz si w ziemi.

325 A gdy odjeda cho z napchanym brzuchem,

Jeszcze ci za cze wyamie obuchem.

Ty paczesz biedny odjazdu takiego

Gocia miego.

A naostatek wiedz same kury

330 Co od jednego zginie tego ciury,

e go poznawszy jak na kanie gdacz,

Gdy go obacz.

Te go popacz, e, cho w tym ywocie

Wszytko si jego przepiecze niecnocie,

336 Chocia go minie i kula w potrzebie,

Nie bdzie w niebie.

Dlatego znowu ju was egnam moje

Wojska, obozy, szyki, krivawe boje,

egnam ci pole, witam spracowany

340 Domowe ciany.

Wol tak w cieniu dawne przewinienia

Opakiwajc y ju bez zgorszenia^.

By sobie wolnym, nie suy nikomu,

Usiadszy w domu.

» W >Muzie Domowej « brzmi oba wiersze odmiennie:

Wol tak w cieniu (bdc syt haasu),

Zapadszy w ciszy, zaywa te wczasii

;

w w. 344 Oaiadszy.
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Prawda, e mi si jeszcze nie dostao 31?.

Gospodarowa; tylko si widao,

Kiedymy na wo z chorgwi chodzili.

Co te robili.

Lecz widz, e to nie filosofia

Rol sprawowa, potrafi w to i ja. 300

Nic acniej szego jako si nauczy

Sia, ora, wóczy.
Czy nie trudnieje w zawartym obozie

I rok o jednym gnarowa si wozie?

Ten miasto brogu, ten jest u onierza a.is

Miasto szpiklerza.

To prawda, e te cho si nic nie siao,

Jakom ju wspomnia, przecie si macao
I z ssiekow si bierao, ach Panie!

Nie karz nas za nie. 300

Bywao i to, e si domylaa
Sama czeladka i czsto wadzaa
Karpie z rogami lub tuste sikory

Z cudzej obory.

Ale do roli wracam si od wojny, sgó

Czy nie lepieje ywot wie spokojny?

Nie lepsza dola drugiego pasterza,

Nili rycerza ?

Niech kady przyzna, czy nie drosze zota

Wszytkie godziny takiego ywota? sm

Gdy paskie dwory, wysokie kominy,

Ich gste dymy,

Wzgardz; gdy proen lichwy i wszelkiego

Dugu, mog si obej do nowego

Tym czym mi Pan Bog na ten rok obdarzy 375

A w drugim zdarzy.

Bd swój wasny zagon sprawia krzywym ^

1 W >Muzie Domowpj« odmiennie nieco: Bd swój wfasny zagon

pugiem krzywym oraJ; w w. 379 zamiast wyniose lepiej przestronne]

w w. 381 zamiast wesoy lepiej bezpieczny.
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Pugiem, nie bd okiem zazdrociwym

Patrza na cudze wyniose stodoy

880 Zawsze wesoy.

Zawsze wesoy na swoim przestan,

Nie bd myli moje obkane
Po cudzych gruntach szerokich latay,

Do mnie moj may.

385 Tam skoro tylko gnuna zima minie

A wiosna hczny warkocz swój rozwinie,

Kiedy si miej kwiatkami upstrzone

ki zielone,

Sam wiat i samo rzeczy przyrodzenie

390 Rado wydaje przez swe odnowienie

I samo nawet wiato najjaniejsze

Zda si wietniej sze,

Jako koluber gdy z nowymi roki

Nowe na stare odmienia powoki,

3'J5 Blaskiem promieni poudniowych bity

Lni si nieskryty.

Kiedy i Wenus pospou z nimfami

Poplotszy rce piknymi parami,

Pieszczon nog zaczynaj wesoo

400 Taneczne koo.

Jako rzecz pikna lub ptastwo pierzchliwe

owi, lub gosy sysze wiegotliwe,

Lub leny pdzi zwierz w niepostrzeone

Sieci wstawione.

405 Lub patrzc kiedy sady zakwitaj.

Gdy ki siek, gdy siana sprztaj,

Gdy wo roboczy w jarzmo zaprzony

Wali zagony.

Lubo gazki, gdy jeszcze pcniej,

410 Szczepi, z prdkiego owocu nadziej,

Lubo gocinn wsadzi te macic

W wasn winnic.
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Lubo gdy Phoebus ju ku zachodowi

Schyla, gdy schodzi czas robotnikowi,

Widzie gdy wlok jarzma zawieszone 410

Woy zemdlone.

Widzie gdy syte z pola powracaj

Stada owieczek a pod sob maj
Mae jagnitka. co gJosy ronymi

Becz te z nimi. 420

Bydo wesoe ledwie ju nabrane

Dwiga wymiona, które ukasane

Dziewki wycisn wtenczas i z obory

Pdz w ugory.

Tam buhaj ryczy, sroy si rogami, 420

Kopie i ziemi rozmiata nogami.

Tam capi skacz a rozliczn sztuk

Wzajem si tuk.
A kiedy ju noc czarnymi skrzydami

wiat ten okryje, nie midzy cianami, 430

Lecz w sadzie abo otwartej stodole

Spoczywa wol.

Tam niepodobnym swej urodzie huczy

Bk wodny gosem; to niedwiadek kruczy.

To powtarzaj pieni ulubione 435

abki zielone.

To szumi drzewa powoli ruszone.

Gdy nimi chwiej zefiry pieszczone.

To wonno z rosy daj wszylkie zioa.

Pociechy zgoa. 440

To czyste wody w przejrzystym strumieniu

Szemrz spadajc z góry po kamieniu.

A i na myskie woda lecc koo
Szumi wesoo.

Kiedy te ksiyc swe pene kieruje 445

Koa, e ledwie dniowi ustpuje.

Jakie przechadzki lub midzy kami
Lub nad stawami?
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A skoro soce lwa srogiego mija,

450 Tam si gospodarz wesoi'o uwija,

By mu co prdzej sierp poyna krzywy

Dojrzale nmy.

Tara si nasucha robotniczej noty,

Któr wic sobie dodaj ochoty,

455 e cho ju druga ledwo nie omdlewa,

A przecie piewa.

Lub te usiadszy pod gstym chodnikiem

W wieczór rachowa karby z robotnikiem

I z swej mu suszn w zwyczajn godzin

4,;o Dzieli juyn.
Którzy gdy swojej dokocz roboty,

Zwyczajnej swojej upomni si kwoty,

Kiedy przynios Cererze wicony
Wieniec zielony.

405 Tam plsz, skacz, tam ronie piewaj,

Gdy im przy glach równo pomagaj

Z wielkiego koza bki zawieszone,

Rymy uczone.

A serce ronie, kiedy ju zoone
470 Kopy po polu jak gwiazdy natknione

A koo takiej prace nie al zgoa

Zapoci czoa.

Nu potym jesie, ta nieladajakie

Ma swe przysmaki, to kiedy wszelakie

475 Zbierasz z gaziow owoce, z którymi

Gn si ku ziemi.

To gdy podbierasz z ulow podkurzonych

Pachnice miody, które z zarobionych

Ulow ju same strumiemi wdzicznymi

480 Pyn ku ziemi.

To runa weny ostrzygasz odziane.

To sieci owisz ryby obkane.

To rone ptastwo gdy stadami leci.

Przykrywasz w sieci.
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Lub si te w peJne] przechodzisz stodole, 48-.

Lubo z ciekawym na przepiórki w pole

Lub na kusego jeeli myliwy,

W pote niwy.

A naostatek i zima leniwa

Nie wszytkie z sob uciechy pokrywa, 4»i)

Wiksz i w polu uciech odniesie,

Ni w inszym czesie.

Ale ja wol siedzie u komina

Z swym lubym, to najweselsza nowina,

Ni patrzc jako zajce si kryj, aro

Jako psi wyj?
Bo lubo chcc si ustrzedz prónowania

W domu, pilnuje drugi polowania,

Nie zawsze jednak zdarzy si dlatego

Uciec od zego. .wi

Biedny Hippolit cho wzgardzi pokoje

Królewskie, w puszczach dni prowadzc swoje,

I tam go jednak psiej dze niesyta

Fedra przywita.

Wita bezecna i dla przyrodzenia s-ó

Na rzecz szkaradn twardego kamienia.

Dla swej przekla nieczystej nadzieje

Patrz jak zy leje.

Jakie mia zato z sikay przenosiny,

Gdy pikne ciao poszo w odrobiny, .mo

A je, co za nim na smyczy chodzili,

Psi pozwoczyli.

A gdy akwilon niepohamowany

Pow^stanie, gdy wiat z niegiem pomieszany.

Gdy powistuje w dziur zakradniony f,i.-.

Wicher szalony.

Wtenczas si lepiej zagrza w mikkie puchy

Nieli jecha w wojsku na podsuchy.

Wetujc przeszych wycierpianych czasów

Bied i niewczasow. 520
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Lub te z martwymi siadszy bohatyry

Czyta na wieki dzisiejsze satyry,

A on moj zabaw jedyn

ZJe chwile min.

525 Chceszli te wiedzie moje poywienie,

Wiedz, e niewiele pragnie przyrodzenie.

Co mi po wicej, czegó mi potrzeba,

Gdy mam do chleba?

Przytym jagnitko, ciel, postawiony

530 Czasem i woek, indyk utuczony,

Gdy kur a nadto nabiay, jarzyny,

Co glod uczyni?

Ju tego w mojej nie najdziesz komorze,

Co wic ostatnie posya tu morze,

r.35 Radbym si obszed bez kramu na wieki

I bez apteki.

Wystae piwo domowej roboty,

I to wic doda gociowi ochoty.

Jeli te mona lepszego rodzaju,

540 Albo z Tokaju

Lub w domu jaki sycony miód stary,

Przyjemne pczoek pracowitych dary,

Lub naostatek czysty i agodny

Jabecznik chodny.

546 A kiedy jeszcze do poycia swego

Spotowarzysza bdziesz mia lubego,

Bdzie wiat kwitn, lata co si kroc,

Wzad ci si wróc.

Fraszka s wszytkie nieprzerachowane,

550 Z samego serca ziemie wykopane

Na marn szczcia ponnego zapat.

Kruszce bogate.

Fraszka dyament i rubin wesoy,

Fraszka szafiry, chociaby w popioy

.166 wiat wszytek zgorza od blasku takiego

Szka bogatego.
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To j'^st skarb prawie nieoszacowany,

Ten ubogiego równa czsto z pany,

Gdy cho pienidzy nie wemiesz z nim wiela,

Masz przyjaciela. óco

Ten ci i w szczciu przydaje ozdoby,

I szczyrze kadej pomoe aoby;
Serce z twym równo mieje si i boli

W kadej twej doli.

Co nieuchronnym sJoce widzi okiem, .'-,65

Co siedzi w ziemi, co w morzu gbokim,

Wszytko to co w tym widzimy ywocie.

Nic przeciw cnocie.

adnego kwiatu ziemia nie wydaje

Tak licznej barwy, nie tak pikna wstaje bio

Rana jutrzenka, jako niezmylony

VV.styd przyrodzony.

Lecz prdzej na do swe obróc koJa

Soneczne wozy, ni temu kto zdoa.

eby wyrazi umia tego wszytki .575

ycia poytki.

Niechaj w nim yj, niechaj obciony
Laty w nim umr starzec nieznajomy,

Cio mi moj kmiotek rkoma wasnymi

Zagrzebie w ziemi. .080

A jako eglarz gdy ju w porcie stanie,

Mie mu^ przeszych bied przypominanie,

Mio mu pojrze na wichry, na skay,

Gdy uszed cay,

Tak ja. gdy da Bog w pokoju usid, .óss

Przesze n.ewczasy przypomina bd,
Wszytkie me biedy, trudy, troski, szkody,

Wszytkie przygody.

* W »Muzie Domowej* lepiej: inie ma i t. d.; w w. 583 pomnie,

nie pojrze; w. 586 kopoty zamiast niewczasy; w. 597 i dzi zamiast

teraz; w. 598 hosTciemu zamiast paskiemu.

Wirvdarz I. 23
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Jakom skrzydami niebieskiej obrony

590 Z ostatnich toni bywa wydwigniony,

Jakom w najcisze swe doznawa razy

Anielskiej stray,

Lubo nie pora mier ju srog swoje

Kos na szyj zakadaa moje,

595 Nieraz ju moje wstpoway nogi

W podziemne progi.

Co wszytko teraz przy mym dzikczynieniu,

Które Paskiemu oddaj imieniu,

Wyznajc jego niebiesk obron

Goa I dzi wspomnion.

Nie zawsze trzeba w prochem przykurzonych

Dziejach przykadów szuka niezliczonych,

S czste znaki i z naszymi wieki

Boskiej opieki.

G05 Wszytko to, co si przydaje czowieku,

Byo ju w dawnym, bdzie w pónym wieku.

Nasze przygody, pokoje i zwady

Pojd w przykady.

666. List do Imci Pana Alexandra Mierzedskiego, porucznika

chorgwie pancernej ksicia Imci Janusza Radziwia, wojewody
wileskiego i hetmana wielkiego W. X. L.

»

Jako wic kiedy w pogaskie krainy

Cikie uczyni wizie przenosiny,

Od bisurmaskiej gdzie nieznone rki

Ponosi mki,
5 Jeli snem kiedy powieka zmorzona

Od cikiej prace, przecie nieupiona

Myl go przenosi, cho w kajdanach nogi,

W ojczyste progi.

ni mu si, e ju odrzuci okowy,

10 e widzi komin, czuje dym domowy,

1 W »Muzie Domowejc dodano w tytule »po szepielowskiej potrze-

bie*; jest tam pod nr. 19.
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e ju na w.fasa wstpuje dziedzin,

Wita rodzin.

Zgrzybiay ociec, laty nachylona

Matka, nie o swej mocy wywiedziona,

Witaj drobne dziatki, ulubiona u
Wita go ona.

Ju zapomina i nocy niespanych.

Ju zy ociera z oczu wypakanych,

Równa czystoci i troskami owej

Itakusowej. 20

A gdy pod on spoczynku zason
Troskliwy wizie pasie myl akom.
A po okrutny przystaw zakoace

Do cikiej prace.

Porwie si ndzny, a sen ulubiony, ria

Wanie jako wiatr leci niecigniony.

On po staremu, ach wyrok surowy!

Dwiga okowy.

A kiedy jeszcze kto z jego druyny

Zotem okupion od miej rodziny, 30

Zegna go w dug, ju oswobodzony,

On zostawiony

W cikiej niewoli i okupu swego

Nie widzi ndzny sposobu adnego.

Lecz widzi koniec ten tylko kopota, 35

Co i ywota,

Dopiero wtenczas myli zkamieniay,

Obfite krwawych ez pyn kanay;

Za odchodzcym niesie nieszczUwy

Wzrok zazdrociwy. 40

Tak ci mnie wanie szczcie posuyo,

Gdy mi w tej cikiej biedzie zostawio,

Z któr gorzej ni z Moskw po wsze czasy

Chodz za pasy.

Wycie pobiegli i trudów marsowych 45

Ju zapomnieli, gdy w wczasach domowych
23*
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Macie rozkoszy i wszelkie dostatki

U zacnej matki i.

Tam ci byt dobry, tam pieszczoty macie,

60 Których beze mnie, bracia zaywacie.

Ale najbarziej niemio mi na ci,

Najstarszy bracie.

Wiem, e buzdygan powiesi na selenie,

Karwasz pod aw, a przy cudzej eni
65 Dwigasz wrzeciono i zwijasz osnowy

Herkules nowy.

Cho kdykolwiek muzyka krzykna,

Cho pikna para wprzódy si wymkna,
Cho za ni orszak zaczyna wesoo

60 Taneczne koo.

Ty barziej wina, mioci spojony

Wzrok w piknym ciele trzymasz utopiony

A cicho puszczasz w ucho ulubione

Sówka pieszczone.

6s Wtym zacny brodus, czeladka yczliwa,

Panny subiste i baba zoliwa.

Wszyscy zasnli a ty w cudzym domu

Masz dosy rumu.

Patrzajmy teraz tego czatownika,

70 Jak do cudzego zsya alkierzyka

Czste podjazdy, sam za drzwiami w boku

Tu stoi w kroku.

Strae po wschodach wszdzie rozstawione.

Podsuchy wkoo domu postawione;

76 Stoi i wierny Andrasz na odwodzie,

W tylnym ogrodzie.

Dybie nieboras, a jasne promienie

Penej Dyany klnie, e nocne cienie

Nimi owieca i pono zabiey

80 Nocnej kradziey.

' Dopisano: to jest u chorgwi na stanowisku.
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I tak ci go los piaslowa.I yczliwie

e przeby wszytkie przeprawy szczliwie

I za odwagi otrzyma zapat,

upy bogate.

cny wielkiego wodza poruczniku, ss

O dowiadczony kiedy wojenniku!

Ockni si, ockni a patrzaj, e w pierzu,

Zacny rycerzu!

1 takli ona z odwag ywota

W dziele marsowym doznana ochota 90

Ju zapomniana, e zacz boj nowy

Kupidynowy ?

Wspomni przynamniej. e bracia kochana,

W godzie i cikiej ndzy odbieana.

Miasto wytchnienia po takiej robocie, 95

Stoi tu w bocie.

Wspomni, e oni waleczni mowie,
Którzy przy twojej pooeni gowie,

Na tyme placu gdzie legli zostaj,

Grobu nie maj. 100

A jeszcze teraz midzy nowinami

Przyniesiono nam, e wojna z Szwedami,

To nas najpierwej na zy raz nara.
Na mud i ka.

Nie pi a suchaj, jeli mikkie puchy io.t

Jeszcze marsowe nie ztumiy duchy:

Miasto hejnau ja zapiewam nowe

Rymy Marsowe.

Nie dufa sobie muza moja, eby
Miaa wojsk caych okrutne potrzeby, no

Dziea wielkiego wodza, wszytkie szyki,

Pisa w kroniki.

Ciebie tu tylko wspomni moje pióro,

Srogiej Bellony niewyrodna córo
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115 A matko moja^ kiedy niezwalczona,

Dzi pogrzebiona.

Mna orlico, pod twymi skrzydami,

Twe dzieci midzy gstymi mierciami

Chwalebnie we krwi zdradzieckiej brodziy,

120 Swej nie szczdziy.

Ty dzieci swoich wprzód odaowaa,
Gdy je pod straszne wojska posyaa.

Szli, nie bali si wojsk caych pogoni

W dziesiciu koni.

125 Mymy tych goci na cze zaprosili,

Mymy si z nimi naj pierwej z wadzili,

Gdziemy si i tej liczby w maej chwili

Nie doliczyli.

Pod krzyem twoim hufiec nasz szczliwy

130 Boj pierwszy zawsze zaczyna straszliwy.

On go i koczy jak przedtym z Rusinem,

Tak z Moskwicinera.

Ty od sióstr swoich wszytkich odbieana

Sama okrya wielkiego hetmana ^
135 Od twojej odniós szczególnej obrony

ywot zwtpiony.

Na tyme placu gdzie mnie stawaa,

Tame si, matko nasza, podesaa

I twój pospou z tob piastun drogi

140 Pod paskie nogi.

Drugi w regestrze dowiadczony mu,
Zna ci po rce, zna ci po oru.
Kiedy w potkaniu pierwszy czyni naszym

Kredens paaszem.

145 Oj nie jednego zbrojnego Iwana

Posaa rka twoja do Abrama.

' »Do chorgwi apostrof*.

* Dopisano: Podczas klski Szepielowskiej in anno 1654; Mierze-

ski porucznik; Graffemberk chory.
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Nie jednego ci po sobolim szyku,

Cny poruczniku.

I ty zacnego Gradywa kochany

Sawny ciory, nie jest zapomniany. iso

My ci aoni wspomina bdziemy.

Póki yjemy.

Ty da najlepsz wodzowi obron,

Ty mu z swych piersi uczyni zason.

Ty sam w si przyj raz nieuleczony, ibf,

Jemu niesiony.

Zacny Mnichowski^, ty nasz ozdob
By kiedy, mio nam bywao z tob
Dobra i licha zay lub w pokoju,

Lub w srogim boju. leo

Lege niebo! a twe pikne ciao

W sztuki rozcite, lubo nie zostao

Zwierzom na opas, wziH je troskliwi

Bracia yczliwi.

Tu mny Munster swego Akwilina les

Zwar ostrogami, ci w lot Moskwicina;

Drugiego jedzi, lecz od strasznej zgraje

Zabit zostaje.

I Narasciewicza niemniej sza ochota,

Znaczna i rki i broni robota. no

ma niezliczona i tego okrya,

Z konia zwalia.

I ty jest zabit przy tej naszych szkodzie,

Kiedy si z nami zosta na odwodzie,

Tames w nierównej ledz musia obronie, 175

Odwany Ronie.

I cny Milczewski nie jest zapomniony

I ten na tyme placu pooony:

1 Dopisano: »Towarzystwo, Mnichowski, Munster, Naraciewicz,

Ron, Milczewski, Morstyn, Kimbar, Brzozowski, Pkalski, Przypkowski, Ro-

gulski, Szczawny, Szlichting, Herman<.
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strasznej potdzo kiedy nasza maJa

180 Gar nie strzymaJa.

Patrzajmy jedno na swego Morstyna^,

Jako zbrojnego zsadzi Moskwicina,

Lecz go w misiurk drugi nad ciemieniem

UrwaJ kicieniem.

185 Leci nieboras ciko uderzony,

Chwyta si ^ku na do pochylony,

Ale go prdko z onej wyniós trY^-^ogi

Ko wiatronogi,

Cnotliwy bachmat, co wyniozszy pana

190 Z dwóch cikich potrzeb krew jego wylana,

W jednej zacity, w drugiej pooony
Wpó postrzelony.

Ba i nasz Kimbar dobrze si sprawowa

Na swym dzianecie, lecz polyra szwankowa,

195 Bo w lew rk porwa, brat cnotliwy,

Postrza szkodliwy.

Tu Brzozowskiego ju zwalono z konia,

Tu za Pkalskim ju pieszym pogoni;

Rwie k nam nieboras, za nim tysic goni

200 Moskiewskich broni.

Mny Przypkowski ju gin, ju rata

Woa, a przecie nie zapomnia brata,

Kiedy Pawowicz miasto Moskwicina

Chcia ci Morstyna.

205 Do Regulskiego Moskwicin z ysin
Skoczywszy trafi w ebra rohatyn,

I by nie pancerz, byby do ywota
Otworzy wrota.

Szczawny cnotliwy, usta bachmat, a ty

910 Uchod, Szlichtinku, postrzelon wilczaty.

' W »Muzic Domowej* odmiennie: Batujcie bt-acia swojego Mor-

styna, Bo gdy i t. d., Wnet go i t. d.
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I twoj pleniwy bez mai nieustanie,

Zacny Hermanie.

Lecz nie tylko my, i czelad wiczona^

Rwie si przykadem panów zajuszona

I co wypali, to znowu nabija, a;

5

Jak rjtaria.

W tych tam najwiksza uczyniona dziura,

Kiedy wojsk caych nieprzejrzana chmura,

Nas ogarnwszy cay ich zaja
Szereg wycia. 220

Sto i pidziesit nas si popisao,

A pi czterdzieci tylko si zostao.

aden nie umar ani aden zwin,

Lecz mnie zgin.

Zgoa równymi trudno wywie sowy, 225

Jak si ten taniec odprawia marsowy.

Gdziemy nie winem pragnienie gasili,

Pot ze krwi pili.

A wszytko przeszo jako sen, jak mara*.

Ojczynie tylko oddana ofiara 230

A ponnej sawie, lecz i ta ubiey,

Kto zabit ley.

A cho kto uszed, kiedy nago z bota

Wylaz, ustaa do suby ochota:

Bo o czym suy bdziesz, czy nie o tych 23.5

Czterdziestu zotych ?

Bymy przynamniej od tych wdziczno znali?

Za ktorychemy krwi si oblewali,

Ale kiedy na onierza co ywo
Poglda krzywo, 240

Wic kiedymy my tak li wojennicy,

Nieche si sami bij kapunicy.

* Dopisano: Czelad pocztowa.

* W >Muzie Domowej* brzmi ten wiersz: A wszytko przeszJoi

jako cie, jak mara; w. 2B1 J, nie A; 235 bdzie suzyl.
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Miasto ferezji niech wdziej pancerze

A my pacierze

245 Z desperaciej zostawszy mnichami,

Bdziemy za nich mowie z ich onkami.

Bdziem w domach ich gospodarowaU,

Orali, siah

A w mikkich lec jak oni pierzynach,

i5o Bdziem si take pyta o nowinach,

Czy ju tam naszy w pie Moskw wycili?

Czy cara wzili?

Arwano biesu, przyjdzie da Bog ona

Tak dugo od nas podana nona.

l;)5 egnam ci, pole, witam spracowany

Domowe ciany.

Tam z przyjacielem siadszy u komina,

Kada mi zejdzie wesoo nowina.

Ni si bi bd, ni suy nikomu

260 Usiadszy w domu.

667. Duma szeciu panien podczas oblenia krakowskiego
in anno 1657 >.

Muzo dokde? Co miasto pcaku

piewasz, o wojnie, broni i odaku?
Nie twoja to rzecz, nie zdoasz ty temu,

By miay godnie wieku potomnemu

.5 Poda na pami bahe rymy twoje

Tak wielkie dziea i tak krwawe boje.

Pu to jakiemu mdremu Sowaku
A jak twe prawo, piewaj o pcaku.

W te tedy trwogi i tak cikie strachy,

10 Gdy przez krakowskie gste kule dachy

Przebijay si, w tym zagasy zorze

I noc nastaa, a tu w jednym dworze

Wyd trzy oraz piknych panien pary.

> W »Muzie Domowej* nr. 31. Pie szeciu panien i t. d.
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Patrz, co nios i co za towary

Rozkada bd; ali na przetaku 15

Co niosc, wszytko raowi o pcaku.

A to by jczmie, który niebota

Na krupy sobie miay tuc dziewczta.

Tak w jednym tylnej komory ustpie,

Usiadszy koem przy dbowej stpie, 20

Jy tuc a pia dumy, w których znaku

Nie byo wicej tylko o pcaku.

Coraz parami, coraz na przemiany,

Ja w cieniu pilno sucham niewidziany.

Ej nue, nue! niebo pcaku, .
25

Nie majc na ci myna ni wiatraku,

W te cikie chwile, w te nieszczsne trwogi

Samy ci musim otuka niebogi.

W Bogu nadzieja, e po tych kopotach

Zawieci jeszcze soce w naszych wrotach. 30

Ej nue, nue! niebo pcaku.

Kamie we mynie, pia na tartaku

Zrobi si i nam rce si zepsuj;

Prdko zaginie, czemu nie folguj.

Ksiycu jasny i wy gwiazdy liczne! 35

Widzicie nasze prace ustawiczne.

Ej nue, nue! niebo pcaku,

Gdyby to widzia modziecze chudaku

Co z nas któr masz wzi, jako robimy,

Pakaby i my do ciebie tsknimy. 40

Wznide, wznid rycho soneczko zarane

A wró nam nasze czasy podane.

Ej nue, nue! niebo pcaku,

Nie jednego rk nabawi bolaku,

Czy nie lepieje poczyna powoli? 45

Niewiele zrobi, kogo rka boli.

Ej nue, nue! niebo pcaku,

Zakó si musi, kto mahny w krzaku
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Albn kfo pikne chce pozbiera róe,

J Tak ci lekkim nic razem przy nie moe.
Ej nue, nue! niebo pcaku,

Gnuny, leniwy, ospalcze, prostaku,

Kady modziecze, e z takiego grona

Ju dawno która z nas nieuwiedziona.

j Ej nue, nue! niebo pcaku i,

Kiedy si w tobie dobierzemy smaku?

Acz o nie dbamy, byle poywienie

Mogo by, mao pragnie przyrodzenie.

Ju nie znamy strza, nie znamy sajdaku

Dziecka Cyprydy; gdyby tu siedziao,

Samemuby si strzela odechciao.

Do naszej kuchnie nie trzeba kraku
•^5 Ni rona, tylko stoi okopcony

Garniec, pcaku, tob napeniony.

Podobien ten wiat do lichego kaku

Mikkich paczesi wrzuconych w pomienie,
''^ Tak wszytko zginie, gdy lada wiatr wienie.

Wdy si nas kiedy ual, jedynaku

Matki kochanej a swego ojczyma

Upro, niech nas w tym wizieniu nie trzyma.
^•^ Co jest modemu pierwsza szkoa aku,

Co ksidzu pacierz, co stra onierzowi,

To panieskiemu praca jest stanowi.

Ptaszta w siatki, rybita do saku,
8'' Nas tu zagnano, ale po zej doli

Bdziemy, da Bog, szczliwie na woli.

Jelonek w lesie, zajczek w chroniaku,

Owieczka si za na ce pa woli,

My tu siedzimy, ach a serce boli.

Wszytko pracuj na ei, wisielaku

odku, rce, a ty sam niedbay,

Aleby i te bez ciebie zemdlay.
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Ty nas sam ywisz przy trosze boraku. -jo

Boe, bd z nami, bymy si w tej chwili

Tak opakanej ndzne wyywili.

Nie frasujmy si, stanie nam bukaku

Jako oliwy w bace, bo szafarza 95

Dobrego mamy, który nam przysparza.

Mskie si gowy kochaj w kopaku,

Panieskie w wiecu; lecz na naszym czele

Ju dawno jako niepostao ziele. 100

Dugo okrutny w elaznym serdaku

Mars chodzi bdzie? rycholi pogodne

Soneczko wruci nam czasy swobodne?

Szabla przystoi dobremu junaku 105

A pannom iga, nam szczcie szalone

Wtrcio w rce tuczki ustalone.

Tak wielkiej nawie jako i bajdaku

Trafia si rozbi a wdy nie utonie, no

Nie tra nadzieje, cho w ostatnim zgonie.

Lubo ci teraz biedzimy holaku,

Kiedy nas samych w tej nieszczsnej chwili

Ledwie nie z skory li ludzie zupili. 115

Cierpisz ci od nas mki, nieboraku.

Lecz nam niemniejsze czynisz; tak si tuk
Sporni, gdy równ na s id sztuk.

Ju dzi adnego nie czynimy braku uo

W potrawach a to czynimy z ochoty.

Bo nie s patne przymuszone cnoty.

Ziemianin si zwyk stroi w kopieniaku.

onierz w pancerzu chodzi i we zbroi, ia-,

Nam lubna szata, lecz nie dzi, przystoi.

Tak si hoduj konie na budziaku,

Jako my si tu pasiemy niebogi,

Lecz cierpie musim co przyniós los srogi. 130

Gdy na wiat wyjrzysz, nie ujrzysz giermaku

Ni polskich strojów, same tylko pludry.

Niechaj z Polaki nie chodz na udry.
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135 Chodzi e byo Polakom w pakaku,

Nie w aksamicie; o pikna to cnota,

Poda o sobie myl i mierno zota.

Bye potraw grubemu cepaku

uo A dzi nam z ciebie wyborne potrawy,

O dziwne szczcia odmiennego sprawy!

Wanie jak w wod wrzuconemu raku.

Tak temu co ma za obron Boga,

115 Najwiksza straszna nie moe by trwoga.

W najwikszym grzecznej modziey orszaku

Memu lubemu nie najdziesz równego,

Przeto go kocham i tskni do niego.

150 Myliwych pole, a twoja pijaku

Wino i lutnia; nasza za zabawa

Praca, tak na nas fortuna askawa.

Prdzejby zliczy najwikszy wor maku

155 Ni biedy nasze, a przecie nadzieje

Nie tracim, e je dobry wiatr rozwieje.

Ksidz na parepie, onierz na oszaku,

Baba na djable jedzi, a my mamy
i«o Stp za konia, co j osiadamy.

Jeli od stpy dane jest stpaku

Przezwisko, to te podobn tej mow
Nas stpaczkami od stpy nazow.

ir.r. Gdyby dzi zmartwychwsta, o wielki Kraku!

Na miasta twego pakaby ruiny.

Tak wszytkie gin rki ludzkiej czyny.

Niedwied w kagacu a ko na yczaku

170 My (lecz to teraz), przy Dyony synie

Nie urwiemy si, cho na pajczynie.

Klej z wini ciecze, ywica z wierszczaku,

Na starym dbie porasta mchu wiele,

175 Na naszych rku rodz si bbele.

Droszy dzi zota, droszy i kanaku

wietnych promieni, gdy przy kupie zota

Midas od godu dokoczy ywota.
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Jako papudze, krukowi i szpaku iso

Nie dawaj je, aby wprzód gaday,

Tak i nas morz, ebymy pieway.

Wóczy do jamy bobak na bobaku.

By mia na ca zim poywienie: isó

To i my czymy na to oblenie.

Czas w zawód biey, mier clio na szapaku

Za mm si wlecze a wdy go dogoni;

Pomarli starzy, bdziem my gdzie oni. i;»i)

Turczyn Ghocimskie a ty na Krpaku
Zbójeckie noty zanosisz wistaku.

Nasze za pieni tylko o pcaku.

Jeli gdzie sysza kto o mizeraku, 195

Na mi niech wejrzy; chcc zarobi sobie

Czymby y, rce ju ustay obie.

Ktoby to by rzek, eby by, Polaku

Kraków oblega i na ostrzy bronie? 200

Wygrasz niechybnie, Bog przy twojej stronie.

Wolaaby dzi druga przy ebraku

Bez takiej prace wyywienie suszne

Majc, po sioach prosi o jamun. 205

onierz obozy, ty wolisz dworaku

Paskie paace, may miejskie przyjy,

Bodaj emy tu za m pochodziy.

Bog ci jest przy nas, na warownym haku 210

Dobre nadzieje nasze zawieszone.

Na niewzruszonym gruncie zasadzone.

Ju nie chc robi, pójd i szyszaku

Dostawszy, wo na wos rozpuszczony, 215

Wmieszam si w puki, onierz nieznajomy.

I ja powiesz rapir na temblaku

A tam pobieg, gdzie si krwie niesyta

Bellona z mierci nieuchronn wita. 220

Dzisia z postrzaem lotnego kiesmaku

Kogo niesiono, bd pochwalon, Panie,

e nieprzyzwoite nam jest wojowanie.



368 VV lUYDAUZ

2-25 My ciebie Uuczem a tam gdzie z puhaku

Lub z dziaa lubo naustatek z kusze

Pono dotychczas niejeden zby dusze.

Co nierad robisz, leniwcze stojaku,

-KI Patrz, jak dla ciebie mio zagrzy czoa,

Cho nikt nie nagli, chocia nikt nie woa.

Do i tak krotki biednemu robaku

ywot na wiecie, jeszcze go skracaj

•J35 Troski, które na zewszd przypadaj.

Ty swojej gbie aujesz raindaku,

Mybymy day i czerwony zoty

Za ksek chleba do takiej roboty.

240 Szyszki z soniny a zasi z dbniaku

W czasy jesienne spadaj odzi,
zy z oczu naszych w takiej cikiej ndzy.

Skowronka w polu, sowika w majaku,

•2.ij Gobka w domu usyszysz gruchanie,

Tu nic, tylko z dzia ogromnych strzelanie.

By to podobna, jak lotnemu ptaku

Lecie, naje si, jeszcze w napenionym

2t,o Gcirdku przynie co siostrom utrapionym!

Graca do chmielu a do pasternaku

Rywak, tobie za, cny pcaku suy,

Lecz nie w tych rku, tuk elazny duy.

26,-, Tuczku nieszczsny czyli wiercimakul

Gdyby na nosie babie siada mucha,

Byaby przez ci wnet u zego ducha.

Nie potrzeba nam teraz bra tabaku,

iM Bo od kurzawy tej co oczom szkodzi,

Wypadaj ez obfitych powodzi.

Gdzie one czasy gdy by" po czwartaku?

Dzi jakie czasy nieszczsne nastaj,

205 Ze ci jako ry na funty przedaj.

Chocia si czasem zanurzysz rybaku,

Przecie masz z wody swoje poywienie.

Mv gdzie co wt-miem w tak wielkie cinienie?

667
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Jako Jod pync nie zostawi szlaku, 370

Jako ptak lecc, tak my dni trawimy,

To mamy w zysku, co si narobimy.

Czubek u dudka, u ciebie limaku

Roki na gJowie; stanie nam za rogi, 270

W panieskich rku fasulec tak srogi.

Cika nam praca, ale w niej przysmaku

To nam dodaje, e i w tym ywocie,

Jako oliwie by na wierzchu cnocie. aso

e od cbtopskiego bied mia bijaku,

Zato do dziewczej dostawszy si rki,

Takie jej wzajem pozadawa mki.

Wyganiasz w pole bydeko skotaku, 235

A Bog je ywi, tene i nas pasie.

e jeszcze yjem, cho w takim haasie.

Pczoka w lipowym ma swój domek pniaku,

Slowiczek we krzu. pliszeczka na kpie s9o

Gniedzi si. nasz dom, nasze gniazdo w stpie.

Ziemnemu rocie korzonek pdraku.

Ptaszkowi ziarnko, abkom deszczyk z nieba.

A nam jak ciko na chleb robi trzeba. 295

Szczliwszy teraz, szczliwszy wieniaku!

Twoja w lepiance bezpieczna prostota:

My i za murem niepewne ywota.

Polak Kamieca a Rusin Kodaku 300

Pilnuje, my te u krakowskiej bramy

Czasem z nagimi piersiami stawamy.

Ej nue, nue, niebo pcaku!

Ju si noc schyla, ju rany piewaku

Zaczynasz pieni swe zwyczajnym tonem, 305

Nam jeszcze robi cho ju snem zmorzonym.

Ksiycu jasny i wy gwiazdy liczne!

Widzicie nasze prace ustawiczne.

Tu pie skoczyy, potym si pytay,

Ktoreby te z nich najlepiej pieway. 310

Lecz si nie mogy zgodzi, bo bez maa
Wirydarz I. 24
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I modsza starszej nie wyrównywaa;

Gdy si latom swym akommodoway, •

Starsze o rzeczach powanych piewaJy,

315 rzednie o fijdach tylko i zalotach,

Modsze (zna si iTn przyi^rz) o robotach.

Wtym si porway, ale jako bogo

Zrobiy, tego nie wiem, te od kogo

eby spa poszy dziewcz przychodzio

880 Koczy a ju si ku dniowi mlodzio.

Jam ledwie wytrwa, em nie krzykn na nie,

Bog zapa panny za takie piewanie.

Alem si za ba, by si nie gnieway,

e si z niektórych sekretów wyday.

325 Bo dugo potym, jak piewa przestay,

Ale nie powiem, o czym rozmawiay.

668. Druga duma samego autora pod tene czas oblenia
krakowskiego, gdy by u Szwedów winiem '.

Ja piewam, chocia biedy Zgoa mizernego

Ogarny mi w.szdy Winia ubogiego,

Cho nieszczliwy

I iedwom ywy.
5 piewam ci. ale moje Serce bez przestania

Cikie ma niepokoje, Gdy czste wzdychania

Trapic m dusz
Wylewa musz.

Ja piewam, cho ojczyzna Matka utraniona,

10 Ona tak kiedy yzna, Tak niezwyci(jna.

I z ni jej czyny

Id w perzyny.

piewam ci, lecz me pieni Tylko faunowie

I satyrowie leni Po guchej dbrowie

' W »Muzie Domowej* nr. 3. Duma niewolnicza ; w w. 4 Ledtciem

juz ywy; zamiast w. 11 i 12: Nayle upada, Szwed ja podsiada; w w. 26

okowanych.
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Niechaj piewaj 15

A narzekaj.

Ja piewam, a potoki Z krwie polskiej zbieraj,

A dymy pod oboki Z miast i ze wsi wstaj.

On kraj wesoy

Idzie w popioy. 20

piewam ci, lecz nie skacz, Takie noty moje

Jak matka rzewnie pacze^ Kiedy widzi swoje

Dzieci ukochane

Ziemi oddane.

Ja piewam a tak wiele Bracie] mych kochanych, 20

Jednych miecz w boju ciele, Drugich pounanych

Równ mej dol
Pdz w niewol.

piewam ci, jak Niobe, Co na dzieci ciaa

I na swoje aob patrzc Skamieniaa, z)

I me cho piewa

Serce omdlewa.

Ja piewam, cho mizern Dol swoje czuj

Cho mam ao niezmiern. Cho nie upatruj

Koca niewoli, 35

Cho serce boli.

piewam ci, lecz piewanie Takie, które rodzi

Lamenty, narzekanie, Krwawych ez powodzi

W tak gf-rzkij chwili

Barziej rozkwili. 40

Ja piewam, a me koci Skor powleczone

Ju wyschy od aoci; Gdy Parki akome
Nici zwijaj,

Wiek moj skracaj.

piewam ci, lecz poykam zy, jak wic troskHwy 4i

Lamentuje pelikan, Kiedy mu myliwy

W zdradliwe sieci

Pozbiera dzieci.

Ja piewam, cho mej gowie Za lada przyczyn

Wisi na nitce zdrowie Na kad godzin .-,u

21*
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w kadym momencie

W tymem odmcie.

piewam ci jako licha, Gdy lubego zbdzie,

Synogarlica wzdycha Na adnej nie usidzie

55 Rózdze zielonej

W aoci onej.

Ja piewam, a me siy Tak dugim wizieniem

Ju si prawie 1 zwtliy, em ju prawie cieniem;

Mn gdy wiatr wieje,

00 Jak trzcin chwieje.

piewam ci, lecz nie gosy, Gosy aoliwe,

Echo porannej rosy Rozbija paczliwe,

Gdy po dolinie

Dwik si rozwinie.

65 Ja .piewam, cho o wodzie I o samym chlebie

Trwa musz w takim godzie, W tak cikiej potrzebie,

Patrzc, azali

Kto si uali?

piewam ci, lecz obfite Z serca zranionego

70 Co w nim byy zakryte, Ksztatem dda ranego,

zy wypadaj,

Pie zalewaj.

Ja piewam, chociem prawie Od zimna srogiego

Zkocia na goej awie. Bez posania wszego.

76 Takie me wczasy

W tak cikie czasy.

piewam ci, ale duszy, Któr narzekanie,

Któr frasunek suszy, Niemie piewanie.

Pie któr piewam,

80 zami zalewam.

Ja piewam, a wy trzeba Na me przyjaciele.

Kiedym im dawa chleba, Znao mi ich wiele;

Dzi im me chci

Wyszy z pamici.

* W B Muzie Domowej*: lepiej: cale; w w. 67 patrz.
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piewam ci, lecz kopoty, Których mi straszyy er,

Ustawiczne obroty, Moje obróciy

Rymy radosne

W treny aosne.

Ja piewam skamieniay, A gdzie me dostatki?

Gdzie si wczasy podziay? Ju pono ostatki w
Ogniem spalono,

Z ziemi zrównano.

piewam ci i piewa bd Do kresu samego,

Póki na ód nie wsid Charona srogiego,

Gdy w blade cieni 95

wiat ten zamieni.

piewam, lecz nie w rozpaczy Cho w takiej cikoci,

Bo o mnie wiedzie raczy Bog moj z wysokoci.

Co wszytko moe.
Ten mi wspomoe. 100

669. Do Jej Mci panny Ciechanowieckiej, wojewodzianki mi-
skiej komplement in gratiam jednego kawalera zoony.

Panie moj zacny, chocia mao na mi tracisz

Ani mi barwy dajesz ni suche dni pacisz,

Su przecie ochotnie i barziej ni tego

Kocham, com przy nim wiek swój strawi, pana mego,

A lubo wiem, e ju masz regestr barzo dugi,

W który takie, jakom ja, wpisujesz swe sugi.

Co ci nic nie kosztuj; owszem oni sami

Drogo to ceni, e s twoimi sugami.

Bije czoem, co ywo w progi twego domu,

Jednak ja w yczliwoci wprzód nie dam nikomu lo

I ten ci obhg na si daj niewtpliwy,

Zem twoim niewolnikiem, pókim jedno ywy.
Wzie mi bowiem serce, panie moj kochany,

Wee mi i samego, okuj mi w kajdany

Cho i w najokrutniejsze, ka wrzuci i w cienie, 10

Byle to blizkie byo od ciebie wizienie.

Smaczniejsza mi ta bdzie nad wszytkie swobody
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Niewola, klor dla twej ponios urody,

Tej urody, dla której serca utrapione

i'o Id w popió mioci ogniem popalone,

Tej urody, o której kady powie zgoa,

Ze cho mierteln bdc, posza na anioa.

I samo si zdumiewa rzeczy przyrodzenie,

Ze tak cudowne wiatu podao stworzenie.

2ft Zoty promie jutrzenki skoro tylko zoczy

Nieporównany z zotem blask twoich warkoczy,

Zakryje si za chmur, ale i sonecznych

Promieni wiato ganie przy twych oczu wdzicznych.

Gadkiego alabastru nie tak okazae
30 Struktury, nie tak jako czoo twoje biae.

Wraca si wzad do morza koral nie bez skargi,

Najruraieszy ujrzawszy kolor twojej wargi.

Nawet i same niegi sadzami sie staj,

Kiedy si do twej piknej szyje przyrównaj,

35 Pod któr co zazdrosne kryj bawenice,

Nie moja rzecz zachodzi w takie tajemnice.

Ale jak soce cho si za chmur zakryje,

Przecie na wszytk ziemi blask od niego bije,

Tak tu akome oczy przecie si wkradaj
40 I przez zasony cienkich rbków przenikaj.

Nie wspomni, piknej rki, ach kochanej rki,

I ta sercu zadaje memu cikie mki.

Ostatek cale oczom skry ubiór bogaty,

Ale stan twój cudowny zdobi wszytkie szaty.

4) Bie malarze w swoim rzemiele wiczeni,

Bie snycerze i ci co robi z kamieni,

eby ci na kunszt prac swych konterfetowali

A tyra saw sw wiatu caemu podali.

Lecz si i ci w kainienie swoje obracaj

!>o 1 owym z rk ztrtwiaych pzle wypadaj.

O kiedyby te wielkie na cienie krysztay

Reprezentowa twoje piknoci umiay,

Snadnoby lo przyznaa, jako ja w lej mierze,
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Gily tw chwal urod, id z lob s^czyrze,

Nic ci nie pochlebujc; uznaaby i to, 55

Jakie ja mki cierpi dla ciebie sowito,e tak pikna a w tym si szczciu urodzia,

Ktoryme me fortuny nader przewyszya,

Bowiem eby mi ledwo chudego pachoka

Przyja do wytarcia botnego podoka. co

Dlaczego trudno to ma posta na mym sercu.

ebym kiedy o lubnym mia myli kobiercu.

A to biedny t tylko ciesz si wolnoci,

e mi i do królewny pali si mioci
Wolno, cho o to nie dba ani nie wie o tym, es

Z jakim si dla niej serce me biedzi kopotem.

A jeeli, moj panie, jeszcze uznam ciebie

By namniej askawego, posadzisz mi w niebie.

Ale jeli to darmo obiecuj sobie,

Rk mi sw zabijesz, pooysz mi w grobie. 70

670. LJst do teje.

Bdzc strapiony po dzikiej pustyni

Bez soca mego, bez mojej bogini,

Piknej Dyany, takim wiersz aosny
Wyry na skórze oganistej sosny.

wiadkieme niebo i wy gwiazdy liczne,

Jakie ja mki cierpi ustawiczne

Bez pana mego, który zostawiony

W dalekim kraju: o nieutulony

alu! o trosko! o ciki kopocie,

mier mi w teskliwyai przynosisz ywocie. 10

Wiatry yczliwe uyczcie usugi

Swojej a przez ten kraju przecig dugi

Doniecie panu moje narzekaiiie.

Które i dniowe napierwsze zaranie

I nocne sysz niewidome cienie: la

Jako nieznone cierpi utrapienie

Zwizane serce mioci acuchem.
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Samem odjecha, ale caym duchem

Jestem tam przecie, gdzie by zawsze miJo.

"" Co jakby si to biednemu przynio?

Gdy ci nie widz, panie moj kochany,

Ach cho mi za wiat pieniste bawany,

Cho orle skrzyda pod obroty soca
Zanios, alu memu nieraasz koca.

" egnam ci, egnam, a na imieniny

Twe em nie przyby, wiadome przyczyny.

A to ci egnam tym aosnym wierszem,

Przyjm prosz i cho nie tak jako pierwszym,

Lecz jak podróny, niechaj pogardzony

Nie bdzie a jam wiecznie zniewolony.

671. Na twarz jednej grzecznej damy.

Nowy cud widz dzisia: w licznej twarzy

Rumiany ogie pod niegiem si zary.

niegi nie taj w ogniu a pomienie

Nie gasn w niegu; gwat ma przyrodzenie.

Ja widzc co si z przyrodzeniem dzieje,

Jak ogie paam, i jak nieg topniej

I midzy dwiema pooon ywioy,

W strumie rozpyn lub zgoram w popioy.

672. Hejna na dobry dzie ofiarowany Jej Mci pannie Zofiej

z Szpanowa Czaplicownie od Imci pana Zbygniewa z Racibor-

ska Morstyna, miecznika mozyrskiego '.

Hejna, panie serca mego, Lec midzy mikkim puchem,

Ockni si ze snu smacznego. Suchaj mi askawym uchem.

Ju twój suga nieospay Ju pewne o dniu otuchy,

Zaczyna nowe hejnay. lo Piej marsowe posuchy,

A cho jeszcze ociae Ju i jaskóki lataj,

Snem, twe oczy s wspaniae. Gdy si zorze zapalaj.

' Nra 672 i 673 powtarzaj si w » Muzie Domowej* pod nr. 50

Na dobry dzie i 51 Na dobr noc.
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Ju skowronek wykrzykajc

Dzie nastajcy witajc

Pod oboki wylatuje, i&

Biedne ptasz rado czuje.

Ju na zielonej murawie

Krzycz zamorscy orawie,

Rcze loty wysmukuj,

Ju od ziemie podlatuj. 20

Zaczynaj zamierzone

Loty swe w dalek stron.

Ju ci to zna dzie nastaje,

Gdy wszdzie wesoe gaje

Osiedli ptacy krzykliwi, 20

Którym si echo przeciwi.

A pielgrzym ranego wstania

Dla tak wdzicznego piewania

Nie auje, gdy w pustyni

Spoczynek z trudu uczyni; 30

Potym za w zaczte drogi

Wyprawi zwyczajne nogi.

Ju zwMerz srogi gdy dzie czu-

Z pol do pusty ustpuje, [je,

Ju i pczoki pracowite 35

Lec na sady obfite,

Zkd swoje woskow^e grody

Napeni wonnymi miody.

Ju z zióek krople perowe

Zbior promienie febowe. *"

Ju na królewskie paace

Gromada dworzan koace.

Ju i muzyki krzykliwe

Graj im na dni szczliwe.

Ju si w dziedziniec bogaty «
Paskie syp kawalkaty;

Piknych strojów peno wszdy,

wiec si bogate rzdy.

Pryskaj konie chodziwe,

Gosy podnoszc krzykliwe.

Nie czuj jedca na sobie,

Najweselsze o tej dobie.

Ju wszdzie ogromne

[dzwony

Roznosz dwik w rone

[strony.

Ju i kocielne choray

piewaj wite hejnay.

Ju si waleczni hetmani

Midzy dzielnymi pukami

Dodawajc im ochoty

Do gradywowej roboty

Przejedaj a wesoo

Mnego rycerstwa koo
Dzie nastajcy witaj.

Ju krwawy boj zaczynaj.

Ju wsiada w dalekie strony

W okrt eglarz odwaony.

Wzdychajc, by mu napotyra

Takime promieniem zotym

Wesoe soce wiecio

Ani si za chmury kryo,

Gdy szalone akwilony

Zanios go w obce strony

Albo kiedy morskie way
Tuc bd o brzene skay,

Kiedy wicher okrt ciska,

A mier przed oczyma byska.

Ju rybitw na chybkiej odzi,

Lata po wierzchu powodzi.

Ju pono niejedne liczy

Godzin stan rzemieniczy.

Jeszcze przed zajciem arze

Oywaj si kotlarze.
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I cho w naj pierwsze zaranie

120 Ju woaj o niadanie.

Czuj, ju Pallas twa bogini

Pytanie o tobie czyni

Na wierzchu parnaskiej skaJy,

Kdy si pikne zebray

125 Muzy, kdy wschodzcemu

Lubo siadszy u kdziele, [miele, Winszujc mistrzowi swemu

Prost pieni pracowita Wiod piknymi zakrty

Czeiadka witanie wita. Koo i plsz noty
Albo le gdy wznidzie sonie. Pieszczonymi po murawie

Cignie sierpem po za;Tonie. i3o A drugie po gstej trawie

Lilie i tulipany

Ju te i oracz wesoy

Zaprzgszy robocze woy
s5 Ranym witem obudzony

.Jedzie na yzne zagony,

Które wic lemieszem porze

Od ranej do pónej zorze.

W domu za lub w arnach

jh Ju i pasterz nieupiony

Lubo na bujne eagony.

Lubo midzy gste bory

Pdzi bydeko z obory.

Które mu si o tym czasie

100 Najlepiej z ros napasie.

Ju i myliwy w tej chwili

Gdy mu tylko ptak zakwih,

Do zwykej uciechy wstaje,

Dniowi leniwemu aje,

10.5 Jadc na anie pierzchliwe

Lub na zajce lkliwe.

Inszy w gaiku zielonym

Ptasztom niepostrzeonym

Okryte postawi siatki

110 A waby wsadzone w klatki

Pospou z szjiarami piej

Z dobr oblowu nadziej.

Ju i wizie utrapiony

Od przystawa obudzony

ivn Idc do cikiej roboty

aosne zanosi noty.

Nawet i do szkoy mali

Ju aczkowie powstawah

Zbieraj dla swojej panny.

Lecz i na parnaskim niebie

Wszytko niesporo bez ciebie.

135 Ty bdziesz noty trzymaa,

Bdziesz taniec zaczynaa.

, Same w twe rce pieszczone

Pojd kwiatki nieuszczknione;

Gdzie twa stopka tyka bdzie,

140 Lihe wynikn wszdzie.

Ockni si, ju pod twoimi

Oknami krysztaowymi

Sowik w przylegej leszczynie

Jeszcze o pierwszej godzinie

H5 Bagajc okropne cienie

aosne powtarza pienie,

Pomnic na nieuleczone

Rany w sercu zatajone.

Z tymci si ja zgodzi mog
150 Majc wielk w sercu trwog.

Gdy ci nie dobrego pana

Lecz srogiego znam tyrana;

Gdy twe oko nieyczliwe

Moje serce nieszczliwe
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Tak w popioy obrócio, v>r, Zdumialych zmysów ztrtwic-

Jak soce ziemi spalio, I wiedz to, jelimi dalej [nie. i nr,

Gdy wonica niewiadomy Serce si twe nie uali,

le woz kierowa zocony. e co ja dzisia hejnay

Wami, o progi kochane piewam ci, to za czas may
wiadcz, na was skopotane igo Ty smutna na mym pogrzebie,

Skronie si moje skoniy, (Gdy pochodzce od ciebie no

Wycie je snem posiliy. Zabij mi te kopoty),

Jeeli snem susznie mieni Usyszysz feralne noty.

673. Na dobr noc teje od tego.

Dobranoc, moje kochanie! Kiedy i sam wiat przestrony 25

piewaem ci na zaranie, Umilk jakoby upiony;

Lecz i teraz, kiedy cienie Gdy si wszytko uciszyo.

Nocne ju okryy ziemie, I tobieby si godzio,

Kiedy zotoblaskie sonie Ulubiona panno moja.

Swoje zmordowane konie Bra si na wczas do pokoja 30

W gbokim morzu napawa nie, i ty midzy bogami,

A po nim pikna nastawa Chocia oni nie pi sami.

Dyana z krzywymi rogi. Gdyby tylko mieszka w nie-

Gdy z pusty w pola zwierz [bie,

[srogi 10 leby na ziemi bez ciebie.

Idzie na yr, gdzie zielone Przez twoje kociane brony st,

ki ros pokropione; Nieraz umys utrapiony

Gdy pod kop porzucony, Wasnej zapomniawszy szko-

Lubo w siano zagrzebiony Zayje miej pogody. [dy

Pasterz, lubo leg pod lip, 10 Ty i picych na zagonie

A woki mu traw szczyp; Sadzasz na królewskim tronie 40

Gdy tak chatki jak paace I przykutych do opaty

Umilky od swojej prace, Ubierasz w ksice szaty.

Biedny czowiek odpoczywa; Czym si wizie nieszczliwy

Kiedy ziemie mrok przykrywa; ^0 Ucieszy czasem jak ywy.
Gdy i wojsko niezwalczone, Acz ci i to co yjemy, 4-.

Na czue strae spuszczone Próno ywotem zowiemy.

Po cikim marsowym dziele, Sen to tylko, sen znikomy,

Zaywa spokojnej chwile; Na krotki czas pozwolony,
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Który wtenczas si wyjawi, 85

50 Gdy nas mier pod ziemi wpra-

Lecz nasze mizerne siy [wi.

Gdyby od ciebie nie byjy

Posilone, by kopoty

Nie szy od nas twymi wroty,

55 Juby ludzkiego plemienia yo

Nie zostao i imienia.

Stpe wdziczny asmaczny-

Obap skrzydami swoimi [mi

Dziewcz me; tobie samemu

60 Wolno, nikomu inszemu. '.'5

Mnie si za nie tykaj, bo ja

Tu sta bd u podwoja,

Majc pod wart te progi.

Za którymi skarb tak drogi,

(•.5 By zodzieje, by zbójnicy loo

Nie skradli, a zajnicy

Niech koo domu biegaj

A niech darmo nie szczekaj,

Tylko szczególnie na tego,

70 Ktoby chciado skarbu mego. io5

Sowo nie hukaj w tym sadzie.

Panna moja spa si kadzie.

Twoje noty nieszczliwe

Przera serce lkliwe.

76 Ba i ty stary kogucie,

Daj pokój wrzaskliwej nucie, no

Gobku nie gruchaj w bani,

Snu nie przerywaj mej pani.

Odó na czas te obroty,

ho Wszytkoby stroi zaloty.

Jaskóko swe narzekanie iis

Odó na insze zaranie.

Twoje pieni uprzykrzone

Ura uszko pieszczone.

Myszko, o myszko akoma,

Nie skroboc si za zason.

A i ty szczurku przeklty.

Nie miej tam sprawy z dziew-

[czty.

Bo przy nich kotki pi rady,

Tak nie ujdziesz pewnej zwady.

I ty zoliwy komorze,

Lataj sam [sobie] po dworze.

Ty chocia ci tylko nogi

A skrzyda, przeci tak srogi.

e gdy uksisz niebog,

Jeszcze zatrbisz na trwog.

Pchy, o wy pchy niecnotli-

Tociecie nielitociwe, [we!

e pono nigdy nie picie

A i wród nocy widzicie.

Nie jedne to pikne ciao

Od was mk ucierpiao.

Zefirze smaczny wietrzyku

Chod sobie po pokoiku

Przez szybki i przez zasony,

Pocichuchnu zakradniony.

A je.li krople perowe

Na c-zoko alabastrowe

Wystpi, wdzicznymi

[chody

Osusz na nim sodkie wody.

Ty o szczliwa poduszko

Tul si pod pieszczone uszko.

A i ty pierzynko maa,

Nie odkryj wdzicznego ciaa

Ani spadywaj na ziemi,

Bo ze nocne ozibienie.

Jue pi moje kochanie,

Uaj szczsne miao wyspanie!
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A jeeli godzien tego,

Wspomni te na sug swego. i

674. Dialog modzieca z pann.

M. Czemu si wdy odwracasz? czemu liczne oko

Kryjesz? o nie czowiecze, lecz twarda opoko!

Przecz mi tak ciko trapisz? co ci przyjdzie z tego,

e tymi postpkami mnie nieszczliwego

Zabijesz? P. By to prawda, ba wier by czemu

Byo wierzy, ale to nie tobie pierwszemu

Trafio si przez takie srogie narzekanie

Pokazowa obudn przyja i kochanie

A w sercu co inszego. M. Chyba to o sobie

Mówisz. Jue mi nie trap, nie chceszli mi w grobie i

Ujrze, leczby ty pono i wtenczas, o sroga!

Nie wejrzaa, choby si widziaa u proga

Okrutnego Plutona. Ach od stanu twego

Daleka taka srogo ma by panieskiego.

P. Kogoby tu takimi nie zwiód ten mowami? i

Kogoby tak piknymi nie zmami sowami?

Ale aza mi Bog tej zawaruje szkody,

e mi te malowane nie zwabi jagody.

Znam ci zióko, e parzysz, cho rociesz w ogrodzie.

Wol mdr przed szkod by, nili po szkodzie. a

M. Go ty za zdrady mówisz ? co za oszukania ?

Czyli jeszcze szczyrego mojego kochania

Nie doznaa? P. I barzo znam si na tych figlach

I wiem, e z wami trzeba stpa jak po igach.

M. Znowu ty to o sobie mówisz. Nasze mowy 2

Takie s jak uczynki, myl si zgadza z sowy.

Ale eby niewieci chytro opisaa,

Mdrego Salomona gowa nie zdoaa.

P. Ostrono zwa chytroci i to wier nowa,

A kogó kiedy która zwioda biaagowa? 3

Mczyzna si za pono aden nie urodzi,

Któryby si niewinnych dziewek nie nazwodzi.
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Co si tego codziennie niemal nasuchamy,

Co si tego i w dziejach dawnych naczytamy.

35 Take ju dla zwiedzienia niewinnej dziewczyny

Z górnych paaców w te tu zapade krainy

Spuszcza si niejedenkro sam starszy nad bogi

I to miasto korony do swej gowy rogi

Woowe przyprawowa! to drugi raz w zoty

40 Deszcz si mieni panieskiej zwodzciel prostoty.

Co nimfom poczynili dzicy satyrowie?

Niech i dzi z tego rzdu klora wierzba powie,

Które za gupstwo swoje od Dyany zotej

Przeklte, ju tak wiecznie sia bd. nad boty.

45 A Parys co gadkoci zmamiwszy niebog

Od ma i od dziatek w niewiadom drog

Uwiód i cudz on i skarby nieswoje,

Co potym i przyczyn zguby byo Troje

A ta potym mnemu oddana Atrydzie,

óo W srogiej habie i w wiecznym zostawaa wstydzie.

Zaczym eby nie byo, jako starzy dziej,

Wtenczas gdy jedne kury rzn, to drugie piej.

Szczliwy co cudzymi karze si przykady

I który takowymi nie puszcza si lady,

r,5 Co z nich powrotu niemasz. M. Jeli przykadami

Narabia bdziesz, prdko osdzim si sami.

Bo ja na jeden z twoich tysic ci przywiod

Tych, co wielk od biaej pci ponieli szkod.

Kto, e nie wsponmi starszych Adamów, Samsonow,

co Od niewiast oszukanych mdrych Salomonów,

Kto mnego Alcyda tak umia uchodzi,

e si w jego walecznej rce mogo zgodzi

Przy okrutnej buawie wrzeciono strugane

A mitra krya wosy uperfumowane?

i\r, Kto chytrego Ulissa, co i ulubionej

Ojczyzny i cnotliwej zapomniawszy ony
Od Kalipsy zmatany, miertelny z bogini

Mieszk^^ musia a potym trafi za na in,
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Co wadz i nad samym przyrodzeniem miaa

I jego mu onierze w zwierze obracaa.

Kto prosz Hippolita zwodzi na pustyni,

Twardszego nad opok, dla której przyczyny

Owo wdziczne piknego krolewica ciao

W sztuki si po wysokich skaach rozleciao.

Nie przypomni tu onej nadobnej Dydony,

Od której uwikany m niezwyciony,

e ledwie si wyplta. Ale i ta twoja

Helena, kiedy w popió upadaa Troja,

Miecz swemu kochankowi i broni ostatki

Pochowawszy, na misne wydaa go jatki.

Leczby si ku zachodu prdzej nachylio

Soce, nieliby si wszytko wyliczyo,

Co biaa pe robia. P. Wiem ja, e ty w gowie

Masz tego do i w gadkiej przechodzisz mi mowie.

Lecz przecie prawda przy mnie i mog rzec miele,

e mczyni s niemal wszyscy zwodziciele.

M. Ju aj jako chcesz, tylko przecie na sv/ojego

Sug, nad którego wiedz niemasz yczhwszego,

Bd askawa. P, O jako ju mam regestr dugi,

W ktorymem te tak wierne wpisywaa sugi,

A wszyscy mi zdradzili. M. To jeden niecnota

Mia ju wszytkira do aski twej zagrodzi wrota?

Wielka niesprawiedliwo: ja y i umiera

Chc twoim i tom gotów krwi swoj zawiera.

P. A co po tych ofertach, kiedyby do czego

Przyszo, rozumiem eby nie byo nic z tego.

M. To mi tyranizujesz, ale czasu swego

Oddam ci to, tylko si wic nie zaprzy tego.

P. Tyo potyra jak teraz bdziez do mnie prawa

Mia. M. A ty co wiesz, co mnie fortuna askawa v

Naznaczya? P. Tak tusz, e mi tego broni

Nikt nie moe, bym chci mych nie miaa skoni
Tam kdy chc a zasi odwróci od tego.

Który mi nie przypadnie do serca mojego.
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los M. I takem ja to we zJ godzin zrodzony?

I takem zosta w oczu twoich ohydzony?

Take to moje chci i luby yczliwe,

Od ciebie pogardzone, tak s nieszczliwe?

P. Gdy widz, e niesczyrze. M. A niech mi nie minie

uo Sroga szabla pogaska, niech w teje godzinie

Marnie zgin, jeeli i te s zmylone

zy, które teraz lej oczy utrapione.

P. Daj pokój tym lamentom a e mojej sztuki

Zwykej zapomnia, daje teraz od nauki.

115 Toby chcia, eby zawsze twarz moje askaw,
Zawsze oko wesoe zna; za tak spraw
Juby si pewnie, miy. to twoje kochanie

Obrócio, jak nad sw wasn, w panowanie

A jak róa pikniejsza z lili mieszana,

120 Tak trwalsza mio czasem gniewem przeplatana.

M. O niewypowiedziana pci biaej chytroci!

Po tak nieznonej, w której juzem mdla aoci.
Jakiego mi wesela znowu nabawia

A to tylko masz w zysku, co si natrapia.

125 Jue przynajmniej za te wycierpiane mki.

Nie bro mi caowania ukochanej rki,

Rki pieszczonej, rki pikniejszej nad niegi,

Dopiero na skaliste upadnione brzegi.

Bo nie mam z to miaoci Ucznego oblicza

ISO Tkn si, ust napenionych wdziczniejsz sodycz,

Ni co j z hyblijskiego posyaj kraju.

Której pczoki w tym wdzicznym nazbieray maju

Z jagód zakwitych róe, co swoimi kwiaty

Wszytkie by najliczniejsze przechodzi szaraty.

13-. W" tym tylko nieszczliwe, e s od takiego

Niewidziane, coby je do wieku pónego

Rymy gadkimi uda. By ty za Marona

Lubo on y za ciebie, nie Elissa ona

Ni Lawinia z Kamill jego sawne wiersze

110 Napeniayby, tyby miaa miejsce pierwsze.
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Anna Kochanowskiego kochanie bez raaJa

Z tob zrównana, za piec iby nie musiaa.

P. Teraze prawie trafi. Wspomni jedno sobie

Wiersz tego pisoryma: Com pisa o tobie,

Nie wszytko prawda. Take i ty bdziesz
i,

mnie mówi, kiedy si do inszej przysidziesz,

Ktoby was nie zna? Ale stój bracie! cudzego

Nie ruszaj, wiem e tam nic nie schowa twojego.

M. Daje mi na dobr noc t ma wstczyn,
Go ni pokrpowaa subteln rczyn.

i^

P. Wanie eby si za z ni wszdy popisowa,

Ze to mam od tej, com si jej te ofiarowa,

Ona mnie jeszcze barziej. Siaem ja daa
Od nauki, ebym si na tych figlach znaa.

675. Nos 1.

Nos, abo may ? moj rym teraz niechaj bdzie,

A to dla tej przyczyny, e tych peno wszdzie,

Którzy to liczne oczy, to rce pieszczone.

To ju zote warkocze przez rymy uczone

Na pamitk potomnym wiekom opisali,

W czym oraz i swój bystry dowcip pokazali.

A nawet broda z wsem bya tak szczhwa,

e j wielkiego mistrza brzmi lutnia yczliwa.

A o nosie ni wzmianki, jakby te to czonek

By poledni i jakby on nie byl potomek

Onego nosa, który gdzie nad niebiosami

Midzy innymi wszytkich rzeczy ideami

Ma niepolednie miejsce; owszem znamienicie

Widzie go tam, a ono na zotym pupicie.

Tame zaraz przy brodzie i przy wsie blizko

Usiado wieczne nosów miertelne boysko

Jeszcze na wyszym miejscu, tak i zawsze z góry

Z swych nieprzebranych studzien obfite likwory

1 W >Muzie Domowej« nr. 28. Por. Brod Kochanowskiego, nala-

dowanie z aciny.

Wirydarz I. 25
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WJanie jako wic z fontan po bujnym ogrodzie,

20 Tak puszcza po obudwu wsach i po brodzie.

Z tamtego tedy nosa na wiat posyaj

Form, w której tu wszytkie nosy odlewaj.

Ale jak broda brodzie, jako ws wsowi,

Tak eby by we wszytkira równy nos nosowi

26 I tak wanie podobny jako jaje jaju,

Takich dwóch nosów w adnym nie pokaesz kraju.

Jeden jest wanie ksztatny, bo sama natura

Odlaa go; drugi za barziej do pazura

Ni do nosa podobny, may, zakrzywiony;

30 Inszy troch przysporszy wisi pochylony

I zaglda do gby, gdzie jak indeks jaki

Ukazuje godziny. Drugi zasi taki

Jako najwikszy kilof; ten wic przyrównuj

To do kotwic, którymi okrty hamuj,

.15 To do haków, którymi nawy te spajaj.

To do osk, którymi ognie rozrywaj.

Najdziesz drugi z dziurami tak rozdwojonymi,

eby w kociele wiece móg zagasza nimi.

Inszy, jako u sojki czubek, zakoczony;

40 Inszy zasi na bakier jako zakrzywiony;

Inszy tak cienki, suchy, jak jaka motyka;

Inszy jako u mapy paski, e si tyka.

Ba i ley na wargach; inszy zakrzywiony

Wzgor jak u perlisie; inszy zawieszony

45 Wanie jak ow potrzebny gmach nad Wis, ale

Najdziesz i taki, co nim najmocniejsze pale

Jak bab wbija moesz, lub rozkoysanym

ciany rozwala moesz jakoby taranem.

Taki pace podobien. Drugi za natura

50 Wielce ubogacia, e jak jaka góra

Wzniosa si nad doliny, tak eby od niego.

Jak od bulwerku abo od wau jakiego

Móg si trop pieszych strzela; gdy jeszcze u chopa

Wielkiego ta nad gb stodoa c-^y szopa.
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Ale gdy chopek may a z okrutnym nosem, f

Wanie jako podstawek pod wielkim kolosem.

Bywa czasem i taki, który w swej urodzie

Upoledzony, jako wanie wic po wodzie

liwka lub tarka pywa, nie zna go przy twarzy.

Jest i taki, co cho si w odlewaniu zdarzy, e

Jednak nieboras od zych krost tak podziubany

I takie po nim srogie poczyni si rany,

e midzy nierównymi doy i pagórki

Mogyby si wróble ldz abo niene kurki.

A wic jako kopoty i rone przygody c

Przypadaj czstokro na poczciwe brody

Nie tylko od elaza abo od owego

Sposobu od poety tego wspomnionego,

Kiedy j ze kotuny pokrc w powrozy

Abo kiedy si w gstej kniei tej zamnoy 7

Zwierzt szecioronogich; nu kiedy w druynie

Zwadliwej broda trzeszczy a folga czuprynie:

Co mówi i powanej przydaje si brodzie

I innym czonkom, teje nos podlega szkodzie,

Ba i nierówno wikszej. Jakie wic chopita
Wytrzymywaj na nim stosy niebota.

Gdy go funtami daj. Nu w najtszej zimie

Przecie kady czonek w odzie uwinie,

A same tylko nago pokutuj nosy.

Tak e z nich i w najtszy mro wilgotne rosy s

Wynikaj. Nu kiedy przyjdzie niemoc owa^,

Co w niej koci bolej a za szumi gowa,

To nos przepad na wieki. Bywa i to nieraz,

Ze chocia za [ich] gba zwadzi, on nieboras

Przypaci tego piwa; bo gdy w gb mierz, s

Chybi a na dordziu w nos prdzej uderz.

* Dopisano: franca. W w. 90 mowa o Habsburgach, pierwszy Ru-

dolf byf synnym nosalem.

25*
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O cny nosie, co chocie sam nad niebiosami,

Jednak po wszytkim wiecie szafujesz nosami!

Od ciebie ono dawne niewyr(;dne plemi

) Cesarzow, którzy ca zachowali ziemi,

Byo tak obdarzone, e a uchylali

Nosów swoich przed tymi. którzy ich mij^di.

e te nie upoledzi i domu mojego.

Zato na dowód chci i serca wdzicznego

) Przyjmi ten wiersz ode ranie, o nosie cnotliwy!

Moj dobry przyjacielu; a gdy uszczypliwy

Jzyk siga ci bdzie zazdrociwym gosem,

Bro si, niebo, i spraw, eby poszed z nosem.

676. Pieri na poegnaniu ^

Ju konie siodaj,

Ju wsiada woaj.
Ju ci odjecha musz.

Przez co nieznona ao trapi dusz,

i Komu ci zostawi?

Kiedy si za stawi,

Gdy oczy wypakane

Ogldaj ci, me dziewcz kochane?

Ju konie wywodz,
I Ju drudzy wychodz,

A me serce kamienieje,

Kiedy tu jego zostaj nadzieje.

Kiedy nieuyte

I trosk mych niesyte

; Fata mi tu stawicie,

Kiedy nieznony al moj umierzycie?

Ju konie trzymaj,

Ju si i egnaj.

Ach serce nieszczliwe

I Twardsze kamienia, gdy zostajesz ywe.

' W ))Mn/.ie Domowej'! nr. 64 Na Poegnanie.
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Co W tak cikiej dobie

Co ja poczn sobie?

Niech raczej nieszczliwy

Umr cale, niech trup nie chodz ywy.
Ju ko aociwy as

Wlecze krok leniwy

Nie chce std wynie pana,

Kdy si jego zostaje kochana.

Nieche ju pod ziemi

Midzy martwe cienie 30

ywot swój nieszczliwy

Zamieni, gdy tak chce wróg zazdrociwy.

Ju noga w strzemieniu,

Ach ju w ocemgnieniu

Wszytkie pociechy znikn 35

A troski miasto nich serce przenikn.

Co ja ndzny rzek?

Kdy si uciek,

ebym mia folg duszy,

Któr frasunek tak okrutny suszy. io

Ju mijam te wrota,

Kdy si ywota
Poowa czyli caa

Dusza si przy swej lubej pozostaa.

Mki niesychane 40

Serce me stroskane

Jak ciko trapi bd,
Kiedy me oczy swych pociech pozbd.

Ju wysokie dachy,

Ju i wietne blachy 50

Gaek, ju i kominy

Znikny, w cudze ju wjedam dziedziny.

A me serce ranno.

Dla ciebie, o panno!

O wabi wszech luboci! 55

Dla ciebie schn i widn w aoci.
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Coraz si ogldam,

Niemasz kogo dam,
Ach niemasz mej dziewczyny!

BO Ju jad od niej w dalekie krainy.

O siostry yczliwe,

Rodzice litociwe.

To moje narzekanie

Niech usyszy przez was me kochanie.

677. Na spozalotnika.

Ja si niewinnie susz.

Ja cikie wzdychania

Wylewa zawsze musz
Ndzny bez przestania

5 A podobno nie uJapi

Tego, o co si trapi.

Ja si cign, ja trac,

A pono do tego

Przyjdzie, e cho przypac,

10 Nie doka swego

I widz e ten wszytek

Ztd odnios poytek.

Co si zgryz, zfrasuj,

A wszytko daremnie,

i» Bo czy tego nie czuj.

e poluj ze mnie?

Czasem mi nie znaj

A ju kocha maj.

Sam sobie da nie umiem
20 Rady, lecz inaczej

Ju teraz nie rozumiem,

e kto drugi raczej

Przypad z drugiego boku

I tak na pilnym oku

26 Me chci, me usugi.

Me szczyre starania,
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Ktorera przez czas dugi

Czyni bez przestania,

I wszytkie moje rzeczy

Mia na swej pilnej pieczy. 30

Ale ja Ktosia lego

Choby mi umiera

Zsadz z nadziei jego,

Bo ja chc zawiera,

I krwi moje kochanie, 30

Choby i zgin za nie.

678. Wze.

Wze przyjani ofiaruj wieczny,

O pikna nimfo, którym moj serdeczny

Afekt ku tobie tak pokrpowany,

e ju nie bdzie nigdy rozerwany

Wze ten. który serce me i tvA^oje, 5

Na jednym miejscu zdybawszy oboje,

Moje powiza, by suyo twemu,

Jako ju panu niewohiik wasnemu.

Lecz cho niewolnik staem si dzi nowy

Nowego pana, cho cikie okowy 10

Dwigam nieboras, szczliwa ma dola;

Sodka u pana takiego niewola.

Nie tak jest i miód od daltkiej strony,

Ni z Kalabriej cukier osodzony,

Jako wizienie takie, do którego 15

Tskni po wszytkie dni ywota mego.

Takie acuchy, które mi to wi,
Najmniej na goej szyi nie zaci.
Takie kajdany i takie wizienie

Nigdy na adn wolno nie zamieni, 20

Wiedzc e cieszy w najgorszej niewoli,

Gdy serce tskni, kiedy schnie, gdy boli.

Wze ten tedy tak mocno spojony,

e go nie przetnie i miecz wyostrzony.
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s I na ostatniej chyba ju-^ pocieli

Tylko go rydel z motyk rozdzieli.

Ó79. Dedykacye pewnych transcriptow Andrzeja Lubienieckiego,

skomponowane in gratiam jego przez tego Zbyg. Morstyna

do wielmonej Jej Mci paniej Krzyszkowskiej Donhoffowej,

ciwonowej wileskiej '.

I teraz taki obyczaj jest wszdy.

e ludzie wzajem szl sobie koldy,

Myliem dugo, cobyra ci mia na to,

zacna pani! posa Nowe Lato,

5 Lecz i uboga teraz moja dola.

Musz co mono, nie co kae wola

1 do sub domu twojego ochota.

Bogaty Arab sia daje zota,

Wenet jedwabie, Turczyn zotogowy,

» India pere kosztowne obowy,

Polak swoimi obcych ywi plony

A ci mu zato licz milliony.

Wgrzyn si pocze w naj slow niej szym winie,

Ty sobolami kupczysz, Moskwicinie.

L^ Tu niemasz tego, tylko same karty

A w nich nie pieni, nie treny, nie arty,

Nie historye, wojny, nie weselne

Tace, padwany, ale te subtelne

I mdre gadki: a to jest twojego

-" Wasna potrawa rozumu bystrego

I wolisz takie rzeczy ni wspomnione.

Dla chciwej ludzkiej dze odoone,

Na marn szczcia pochego zapat.

wietne bawaty i kruszce bogate.

-'& Wiadomym dobrze, o zacna matrono!

e nie z tych liczby, dla których wrzeciono

1 Dopisano : Dedykacya gadek XII. Im. P. Podskarbiego Kor. i dru-

gich ronych z Pisma w. W >Muzip Domowej* nr. 18 »0d tego (Z. M.)

dedykacya Iiiicp. Denhofowej pewnych gadeku (Andrz. Morsztyna).
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I iga tylko; ciebie twój wspaniaJy

Humor, ciebie twe cnoty porównay

Z tymi. którym wic powaniejsze sprawy

I dowcipniejpze smakuj zabawy. sj

Tego ty drzewa roszczka, co w ojczystym

Gruncie gboko wzroso a krzewistyra

Wierchem si wznosi, tam kdy ma cnota ^

Midzy gwiazdami stanowisko zota.

Jak dom twój zacny, jako zacne domy só

Z nim spokrewnione, a któ niewiadomy,

Któ nie wspomina? I mnie trzeba byo,

eby si nad tym pióro zabawio.
.

Ale w tak wielk wkroczy matery,

Nie tylko za tak ma okazy, 4u

Lecz chobym i chcia z umysu, trudnoby

Wszytkie mi przyszo wylicza ozdoby.

Takiemu si te nie dziwuj porzdku.

Ze wite pozad, wieckie na pocztku.

Bo chocia pierwszy midzy poetami ^ 45

Psalmami zacz a skoczy fraszkami.

Mym zdaniem jednak lepiej si sprawuje,

Który zgrzeszywszy zaraz pokutuje.

A jako oni, gdy si rozjedali,

Dobrzy druhowie wzajem sobie dali 50

Na niezabudesz, e gdziekolwiek bd.
Cho w tysicu mil od siebie usid.

eby si jedtia tvod umywali,

Jednym rcznikiem oba ucierali:

Tak i ja teraz, a i to te gadka, 5.5

Nie mogc nale inszego zadatka.

Inszego znaku yczliwoci mojej.

Któryby rki by godniejszy twojej:

1 W »Muzie Domoweji w w. 83 zota, a w w. 34 cnota, w w. 35

wielkie zamiast zacne.

* Dopisano: przy w. 45 Jan Kochanowski; przy 53 i 54 Ros,

SJocem.
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Ten ci posyam. A jakom zacnego

60 By sug zawsze rodzica twojego

I cisa przyja midzy nami bya,

Przy boku bdc cnego Radziwia,

Take i tobie moje unione

Usugi niechaj bd zalecone.

65 Oddaj oraz m ch zniewolon

Temu, którego jest gowy koron.

680. Do wielmonej Imci paniej Anny ze Bnina Mleczkowej, Miel-

nickiej i osickiej starocinej in gratiam tego Andrzeja Lu-

bienieckiego kompositiej tego Zbyg. Morstyna*.

I mi samemu trudno sw osob,

zacna pani, stawi si przed tob,

Nizki swój i ju laty nachylony

A tobie z dawnych czasów zniewolony

.") Posyam ukon, z serca uprzejmego

yczc ci szczyrze wszytkiego dobrego

1 o to proszc wszech zastpów Pana,

Na grzeszne coraz upadam kolana,

yczc, aby wiek kwitn a pyny
10 Twe lata dugo, eby ci szczciy

Nieba, eby twe cnoty osobliwe

yy w pamici ludzkiej a prawdziwe

Usta eby je poty ogaszay,

Póki si bd zorze zapalay,

15 Póki na ziemi rolniczy sierp krzywy

Poyna bdzie urodzajne niwy,

Póki marmury morskich otcha sklane

Napenia bd ryby obkane.

Póki si chmury i szalone wiatry

io Rozbija bd o wysokie Tatry.

* Dopisano: Dedykacya Zegarka Mki Paskiej na 24 godzin roz-

d ielonego z przydaniem modlitw i rozmylania: Authore R. P. Goskow-

ski Cantore Gnesnensi. W »Muzie Domoweja nr. 17 »Dedykacya i t. d.

Jejrap. wojewodzinej podlaskiej*; w w. 5 przesyam pokon.
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Nie z czczymi przytym witam ci rkoma,

Lecz widzc, na co myl twoja akoma,
Nie zoto, srebro, nie klejnot bogaty,

Nie drog per, nie wietne szaraty;

Bo twe wspaniae serce nie dba o to, ^^

Ale nad wszytko kosztowniejszy zoto,

Droszy nad skarby wschodowe podarek ^

Ten ci niebieski posyam Zegarek,

Prac wielkiego niekiedy praata

O gorzkiej mce Zbawiciela wiata, ^^

Jak dla mioci ludzkiego narodu,

Mk niesychanych i krwawego brodu

Okrutnej mierci Pan wity skosztowa,

eby nas z toni ostatniej ratowa;

eby z zginionych ju szataskich jeców ^^

Wiecznych uczyni sobie okupiecow.

Wszechmogcego syn jednorodzony

Na wieki Pan i Bog bogosawiony.

Przed którym ziemskie i niebieskie trony

Mostem si ciel; komu milliony ^^

witych zastpów, przeoestwa, mocy,

Ustawnie su i we dnie i w nocy;

Którego pastwa soce nie graniczy;

Który na niebie i ziemi dziedziczy;

Którego grone sowa uciszay ^^

Ogromne morza burzliwego way;
Przed którym pieko i czarci przeklci

Dr, si jego w tward klub wzici.

On lew wspaniay, ach patrz jako cichy,

Na uszczypliwe i bolesne sztychy 50

Cikich potwarzy, brzydkie szkalowania,

Na pomiewiska, na wit twarz plwania.

* w »Muzie Domoweja: ...nie wietne szarfaty, Lecz droszy nad

skarb najwikszy podarek.
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Na srogie bicia, na okrutne mki
Wciekej, zajadej przeciwników rki.

S5 Jako baranek ust swych nie otwiera,

Modlc si za nie na krzyu umiera.

niezrównana i dziwna mioci,

Czy nie przenikniesz serc, nyrek i koci

Ostatnich szpików? O droga zapato!

6,-) Sodki okupie! Co twój ebrak zato,

Co ci przyniesie? Rozpycie zrzenice,

Toczcie obfite krwawych ez krynice.

Paczcie na grzechy a serca kamienne

Kruszcie si Panu; ofiary przyjemne

0.5 Przynocie coraz serdecznej pokuty.

Niechaj godziny i wszytkie minuty

Na wMelkiej chwale witego baranka

Zchodz nam; niechaj z pierwszego zaranka

1 póne chwile i pónocne cienie

70 Daj mu chwa i dobrorzeczenie.

Niech tego dusz sivych pragniemy obroku

Do ostatniego ycia swego zmroku.

Niechaj cesarze, królowie potni,

Z nimi ebracy wespó niedoni,

T.-) Niechaj poddani pospou z ksity
Tobie, o Boe wity, trzykro wity,

Niech czoem bij, niechaj byskawice.

Które z niebieskiej pochodz stolice,

Niechaj pioruny serca ich pokrusz

80 I do prawdziwej skruchy ich porusz.

Wiem ci ja dobrze, o zacna matrono!

Ze to w twe serce gboko wszczepiono.

Jednak gdy sprawy i doczesne prace

Zabawi ci, wic niechaj zakoace,

85 Niechaj zadzwoni coraz ten zbawienny

Zegarek w sercu twyin a niech przyjemny

Odgos posya coraz w twoje uszv,

Co ci do myli nabonych poruszy.
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Tego ty domu, w którym okazaa

Cnota twych przodków arliwie paaa i, 90

I dzi janiejsza niliby j piórem

Lub jakim trzeba farbowa kolorem.

Dawniejszych czasów i dzisiejszej pory

Znaczne z nich miaa ojczyzna podpory.

Lube pokoje i wojen opay 95

Zawsze ten cny dom przodkujcy znay:

Jedni radziU w senatorskim krzele,

Drudzy wiczeni w rycerskim rzcmiele

Tam ywot wiedli, gdzie si krwie niesyta

Bellona z mierci nieuchronn wita. i-o

Wtenczas wasz sawny Korab budowano,

Gdy fundamenty Polski zakadano;

Na nim nie po raz i ojczyzna caa

W srogich potopach wojennych pywaa
I on jej zasi po okrutnym boju 105

Oliwn roszczk przynosi pokoju.

Lecz si ja o to piórem nie pokusz

I wielkich ludzi z grobów ich nie rusz,

Bo to odprawi za mi kronikarze

I pene tego koronne herbarze. 110

Przyjm, zacna pani, co przynosz z chci,

A ubogiego starca miej w pamici 2,

Któremu te ju docieka zegarek,

Ju dogorywa ostatni ogarek.

Nim jeszcze zganie, niechaj aski twojej 11.0

Ju te w ostatniej pono probie swojej

Niech prosz dozna; wszak jednego Pana

Sposuga z tob; wszak i za wylana

* W >Muzie Domowej* brzmi te wiersze: Tegoci (!) domu, w któ-

rym wszelkie cnoty I wielkie zawsze skad miay przymioty I dzi ja-

niejsze niliby je i t. d.; w w. 95 i 96 czyta >Muza Domowa« ; Wdziczne

pokoje i t. d Twój cny dom przodkujcy miaJy.

2 Dopisano: aetatis meae 76 a.
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Krew jegd wita, a on bez nagrody

120 I kubka zimnej nie opuci wody.

681. Gadka o prostej a prawdziwej próbie kadej wiary
Authore S. P(rzypkowski).

Wielmone czyny wszechmocnej prawice,

Na to, e Bog jest, niepochybne lice.

A jeli Bog jest, to ten wszytkim rzdzi

I w mdrych radach swoich nie pobdzi.

5 Jeli zawieci z nieogarnionego

W rozumnych duszach promie wiata swego,

To spraw z ludmi musia mie od wieku,

Zkd naboestwo wzio si w czowieku.

Midzy tak wiel suby boej strojów

10 Jeden jest tylko, co z niebieskich zdrojów

Wypyn, zdawna prawdziwy i wity;

Faszem zamiesza insze bd przeklty.

Bdzi poganin, turczyn i yd bdzi,

Wszytkie te wiara chrzecijaska sdzi.

15 Lecz i ta posza na ronych sekt wiele,

Zgadnie w którym prawda jest kociele?

Z tej wtpliwoci wyprawisz si snadnie,

Jesli ten sposób kiedy na myl padnie.

Patrz na co rone zgadzaj si strony,

20 W tym dowód prawdy musi by niepony.

Kreda i pisma trzymaj si statecznie,

Zgadniesz t gadk i bdziesz y wiecznie.

682. O tyme szerzej. Z. M(orstyn) *.

Na to, e Bog jest i nieogarniony

Majestat jego, nad wszytko wzniesiony,

Inszych niewiernym dowodów nie trzeba

Nad to cudowne rozpostarcie nieba;

' W » Muzie Domowej € nr. 8 bO rónoci naboestwa*.
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W nitn paajce promienie soneczne, 5

I niezliczonych gwiazd obroty wieczne;

Odmienny ksiyc, gromy, byskawice,

Wielmone czyny wszechmocnej prawice;

Rozlege ziemie nieobeszej kraje

I jej rozlicznych plonów urodzaje; 10

Wdziczne owoce drzew, trawy zielone,

Niechybnym czasem z ziemie wywiedzione;

Równie i w niebo wyniesione skay,

Góry, padoy, pustynie, czym cay
Okrg ten ziemski na rone przemiany ir,

Piknie od stwórc swego przeplatany.

Nu oceanu niezmierne zatoki,

Popawme rzeki, jeziora i stoki

Wod krysztaowych; nu powietrze czyste.

To ciche, to gdy podnosi pieniste 20

Morskie bawany wichry szalonymi.

A jako ziemia zwierzty ronymi,

Bydem i pazem wszytka napeniona.

Take i morska otcha niezmierzona,

Pena ryb. pena tworów nieznajomych; 25

Co po powietrzu lata niecignionych

Ptaków skrzydlatych? Ale od pocztku

Tego wszytkiego, z dziwnego porzdku,

Z tej harmonii tak wielkiej machiny.

Niechybny dowód, e jednej godziny 30

Wiksze i mniejsze nie uchybi sfery,

Zkd i wiat w rone ubiera si cery.

Gdyby ku ziemi soce swymi koy
Zbliy si miao, poszaby w popioy;

Gdyby si morskie przepaci ruszyy 35

Wiadom drog, ziemiby okryy

A kiedyby si niesforne ywioy
Zmieszay, wiatby rozdary na poy.

Ale od tego, co wadnie zastpy,

Wszytko to w twarde ujto jest krpy 40



400 WIRYDARZ C82

Na czasy wieczne. Takie tedy czyny

Widzc naj pierwszej wszytkiego przyczyny,

Z której te wszytkie wypyny rzeczy,

Bada si rozum powinien czowieczy.

45 Gdy nad tym wszytkim cokolwiek szyroki

Okrg zamyka ziemski, co gboki

Ocean kryje, co powietrze siecze

Pierzchliwym piórem, nad wszytkim czowiecze

Plemi panuje; temu osiadoci

50 Szyrokiej ziemie su, to wiatoci
Wiecznej promieniem zdawna owiecone,

Duchem rozumnym od Boga natchnione.

Ten za powodem jeszcze od pierwszego

Wieku by ludziom, eby twórc swego

55 Za prawdziwego pana swego znali

I jemu winny pokon oddawah.

Zkd na pierwoci dziecinnego wiata

Ten który poleg od wasnego brata,

Modli si twórcy swojemu i w dary

bo Przynosi z chci palone ofiai-y.

Trwa i po dzidzie w tym naogu witym
Tene czyn boy, lecz wiele przekltym

Bdem zwiedzionych. Najbardziej szkarady

Bdzi poganin, co bogów gromady

r.5 Chwali szalony, nawet lada czemu

Winny oddaje ukon wszechmocnemu.

Nie wie o piekle, nie wie i o niebie

I o ywocie drugim po pogrzebie.

Bdzi bezbonie bisurmanin brzydki,

70 Cho moc posiad syoskie przybytki.

Woli w spronego swego zwodziciela

Ni w prawdziwego wierzy zbawiciela

A najplugawsze cielesne luboci

Kadzie za koniec wszytkich szczliwoci,

75 Przez które ciau powabne zakony

Jakie pocign ludzi milliony
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w bd niesychany, e za krótkie lata

Wiksz poow opanowa wiata

I jako powód srogimi zatopy

Cz niepoledni zaj Europy. 8o

Bdzi ydowin i w gbokiej nocy

Siedzi zginiony, cho mu i prorocy

I wszytkie pisma wiata tak wielkiego

Nie zakryway: owszem i samego

Niebieskiej soca jasnego pochodni só

Twardego karku staU si niegodni.

Do tychci jako ludu wybranego,

Narodu zdawna Bogu kochanego,

Te zbawiennego dobra tajemnice

I skryte z pierwszych wieków obietnice, 90

Które prorockie usta ogaszay,

Do tych naj pierwej wszytkie naleay.

Lecz sroga po nich niewdziczno uznana,

Niemniej te cikim sdem pokarana,

e cho i niebo i ziemia i morze, 95

Piekielne ciemnie i soneczne zorze,

ywi i zmarli, same nawet skay

wiadectwo Panu prawdziwe wyday,

Oni niewierni i twardszy kamienia

Zasuonego nie uszli zginienia. 100

Te wszytkie sdzi chrzecijaska wiara.

Lecz nie jednaka i od tej ofiara,

Nie zgodne mody Panu wiecznej chway.

Ledwie je pierwsze czasy oddaway,

Kiedy godnymi ludzie byli tego, 105

Zakonodawee gos sysze samego;

Potym na rone sekty rozdzielona

I sama midzy sob rozróniona

Tak nieswor i tak niezgod,

e ogie prdzej pogodziby z wod. uo

Kady rozumie, e on sam nie bdzi.

Drugiego prdko u siebie osdzi

Wirydarz I. 26
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A co najgorsza, przeciw wyranemu

mie zakazowi wykracza Paskiemu.

5 W boskie si rzdy ludzie wdawa wa
I jak si im zda. drugim wierzy ka.
Mieczem i ogiiiem, wygnustwem, wizieniem,

Cudzym koniecznie chc w.adn sumnieniem.

Tak e i w zwierzu tak wielkiej dzikoci

) Nie najdziesz, jakiej nie po raz srogoci

Jeden nad drugim dlatego zayje,

Krew chrze.cijask chrzecijanin pije.

Tu tedy fortel pozna z tych prawdziw

Sekt 1 chrzecijaskich, ktorali ma yw
Wiar i mio, grunt mocnej nadzieje,

Co si na adn stron nie zachwieje.

Widzisz na co si wszytkie zgodzi musz
I czego z gruntu swego nie porusz.

Trzyma si pisma i kreda dawnego,

I Od apootoiow samych podanego,

To jest gociniec prawy, tyra bezpiecznie

Id a nie zbdzisz, tego si koniecznie

Trzymaj, bo insze cieki oWdliwe

Wiod w zginienie; to s wody ywe
Krynic niebieskich, a nowe cy.sterny

Ludzkich tradycyj i wymys misterny

Subtelnych mozgow tyra raczej zostawi,

Co ziemi wol ni niebem si bawi.

Trzykro szczliwy, któremu ty, Panie,

Da tak prawdziwe wolej twej poznanie.

A ten szczliwszy, który j w ywocie

Swoim wyraa, który si przy cnocie

Tak opowiada, e nie tylko rzeczy

Te, w których ciao i umys czowieczy

Kocha si, sawy, dostatków, rodziny.

Nawet i samej ojczystej dziedziny

* W »Muzie Domowej* mylnie Wiar, z nastpnego wiersza!
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Wiecznie postrada, ale si nie zbrania

Chrystusowego nosi urgania,

Cierpie wygnastwo, gód i niedostatek,

Cilcie wizienie i mier naostatek :

Golów jest podj i na ogie raiele

Pójdzie przy prawdzie; w takimci kociele

Jest chrzecijaska wiara nieobfudna,

A który taki? gadka to nietrudna.

683. Ad Poloniam de pactis cum Sveco Prussicis.

P(rzypkowski S).

Quid gemis, o nimpha armipotens? quid foeta triumphis

Dextra tibi invictura plangit mavortia pectus,

Sarmatici dea moesta soli? Quiane altera versans

Prussica pacta manus oculis ardentibus ofTert?

Erubuit lectis, nec sese agnovit in iliis

Nec populos aut arma virum, quos non tulit ingens

Arctos, et oeeani gelidam semotus ad undam

Moschus, et attonitum nuper qui terruit orbem

Barbarus, excito veniens oriente sub arcton

Haec eadem sors Roma tibi mille inclyta uondam
Invida Caudina foedavit pace trophaea;

Haec dedit Annibalem Latio Cannasue cruentas.

Sin vetera ista novae spernis solatia curae,

Respice finitimas habeant quae fata sorores.

Prima illa imperii quondam florentis alumna

Italia, innumeris post tot decora alta suorum,

Prostitit heu populis et prostat praeda futuris.

Galliaque Anglorum tremuit captiva secures,

Mox spoliis avidos ingentibus auxit Iberos.

En conyulsa gravi cognata Bohemia clade,

Necquicquam antiqui decoris suspirat honores.

Ilia quoque Augusti non impar nominis haeres.

Non bello sed fracta mtu Germania pollens,

Tam cito victoris pedibus subiecta superbis,

Yerrit humum supplex et turpi pulvere sordet.

26*
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Ipse orbis domitor vastis qui immensa lacertis

Oceani spatia amplexus, se pandit in omnes

Terras et mundum spatiosis occupat ulnis,

Moestus Iber, Batavae subiit ludibria pacis

30 Et populo cessit dura sub leg rebelii.

At non iusta tibi desunt solatia luctus

Nympha, quod indigno solvant tua fata pudore:

Anxia qui nunc tibi extorquet foedera Gotus

Fatale imperiis et formidabile nomen.

684. Apostrophe do Polski na pakta z Szwedami pruskie prze-

oy po polsku. Z. M(orstyn) K

Przecz wzdychasz wadobronna Nimfo ? Rka prawa

Zwycistw pena, przecz stosy takowe zadawa

Piersiom niezwycionym, kraju sarmackiego

Smtna bogini? Czy e przymierza pruskiego

^ Spis oczom paajcym lewa wystawuje.

Zapala si czytajc, wstyd jej twarz farbuje?

Nie uznaa w nim siebie, ani raow oiiych,

Których rk ani broni znie niezwycionych

Ni im wytrzyma mogy przestrone Triony

10 I do zmarzego morza Moskwicin umkniony,

Ni on co wiatem zatrzs czasu niedawnego

Hardy Otoman, kraju ruszywszy wschodniego.

* Dopisano: »A. 1660 skoczone w Oli wie «; to mylne, elegia Przypkow-

skiego odnosia si do traktatu z Gustawem Adolfem z r. 1^)30. To samo

{ir^etJumaczy wtedy (1630 r.!) Andrzej Wiszowaty; tekst jego zachowa
rkopis Petersburski, Polskie XVII, folio, nr. 14; tekst len naladowa
.Morsztyn (Wiszowaty zaczyna: Przecz wzdychasz wadobronna Nimfo i t. d.;

koczy jednak: »gdy to z pónocnego brzegu Got mony, imi zdawna

p;zeraliwe, Wielkim pastwom za boskim zrzdzeniem straszliwea —
w tym samym rkopisie poprzedza t elegi wiersz aciski Usoliskiego

podkomorzego sandomirskiego na elekcj 1632 r. do Samuela Przypkow-

skiego i odpowied tego). Co za traktatu oliwskiego wspomnia Morsztyn

to naladowa W. Potocki po haniebnym traktacie órawiskim i od tego

Ogród Fraszek rozpocz.
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Lecz pohamuj wzdychania, gdy nic nie schodzio

Na mstwie twoim, lecz to nieszczcie sprawio.

Monarchy najwyszego zrzdzenie przeszkadza i

I trudne prawo wielkim zamysom przeszkadza (!).

Ta fortuna zawisna Rzymowi szkodzia,

Tysic zwycistw Kandyskim pokojem zelya.

Ta Wochom Annibala srogiego nasaa
I Kanny szaratnymi potoki oblaa. 2

Gardzisz wieych frasunków pociechy dawnymi,

Patrzaje co si dzieje z ssiadkami twymi.

Wej pastwa kwitncego ywicielka ona,

Woska ziemia narodom na up wystawiona.

Francya poimana przed Angliki draa, 2

Chciwym z siebie Hiszpanom zdobycz znaczn daa.

Czeska kraina, siostra twoja, spustoszona,

Próno do dawnej czci swej wzdycha utrapiona.

Której godno tytuu cesarskiego dana.

Mona niemiecka rzesza strachem zwojowana, s

Jeszcze nie wojn, prdko na ziemi upada

I pod nogi hardego zwycizc podpada.

Pan tak szyrokowadny, co wiat na wsze strony

I przestronymi obj ocean ramiony,

Hiszpan smtny z Holendry w trefny pokój wstpi. 3

Poddanym (z hab sw) czci odpornym postpi.

Jeszcze przecie twe Nimfo despektu takiego

Przymierze nie ponosi, gdy to pónocnego

Pan kraju, Got potny, co mu zdawna dano

Z nieba, eby si w pastwach wielkich go lkano. ^'

685. Ostenda. S. P(rzypkowski).

Quam fama attonitis ostendit gentibus urbem.

Mavortis monumentum atrox specimenue subactae

Yirtulis, tot iara populorum nobile bustum

Yidimus Ostendam, cineresue in sanguine mixtos.

Heu uantum nuper tellus bibit isa cruoris?

Corpora mille ducum conge.?lusque ossibus agger.
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Surgit in imraensas moles et subrnovet hostem.

Robora virtutemque virum ne crede sepultam;

Corporibus clausere adilus et funere pugnant.

u In tumulis stat moestus Iber, nec credere possis

Victorem, nam capta oculis non aspicit aeuis

Moenia, et infames tot cladibus odit arenas.

686. Ostenda

Miasto, kore dnmiaJym sawa ukazuje

Narodom, gdzie okrutny Mavors wystawuje

Srog pami, gdzie mstwo si ujedone,

Pogrzebisko tak wielu narodów wsawione,

^> Widzielimy Ostend i prawie napoy

Widzielimy jej ze krwi zmieszane popioy.

Ach co jej te niedawno ta ziemia wypia

!

Jaka z tysica wodzów pobitycli mogia

Cia i koci wielkoci niezmierzona wstaje

" I nieprzyjacielowi przystpu nie daje.

Mstwo i sia mów, nie rozumiej eby
Umary, i przez same bij si pogrzeby.

Stoi smutny nad tymi Hiszpan grobowcami,

Nie wierz eby si liczy midzy zwycizcami,

s Gdy na dobyte mury krzywym patrz okiem,

A wzite klski w alu wspomina gbokim.

687. Ad aequinoctium autumnale. S. P(rzypkowski).

Jam te Phoebe vocat tepidum capricornus ad austrum

Atque tenet medio semita signifero.

lam lucis noctisue moras lanx dividit aeua
Erigones caslis pendula de manibus.

.5 Yisurusne iterum, uales nos Phr)ebe reiinuis,

Anni nascentis dum remeabis iter.

Dum messem agricolis referes mundoue iuventam

Et laetam viduis caesariem arboribus?

Curre sacrum sidus. Breve nos quoque curriraus aevum

o Terrigenae coeli pars quantacunque tui.
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Et nos astra sumus el nos obiiubit ooactim

Subrepto mentis lumine delinium

Quale repercussum radiis yibrantibus aurum

Ut yideas tremula luce nitere redux.

688. Na porównanie jesienne.

Ju Phoebe kozoroec do austru ciepego

Woa ci zwykym znaku gocicem jasnego.

Ju dzie z noc podziela waga s[)rawiedlivva.

Erigone j w rku piastuje wstydliwa.

Czy ujrzysze nas Phoebe znowu jasnym okiem, 5

Jakich odchodzisz, z nowym gdy. powrócisz rokiem,

Gdy wiatu modo wrócisz, ecom yzne kosy

I owdowiaym drzewom oganiste wosy ?

Bie wieczne wiato, i my krotki wiek bieymy,

Ziemianie, acz do twego nieba naleymy. lo

I my gwiazdy, i na nas przychodzi zamienie,

Gdy nam gasn zdrowego rozumu promienie.

Nim si wrócisz, bodaj rdz zieiiisk zaszpecone

wiato umysu byo tak ochdoone,

Jako wic dr promienie na soce rzucone, 15

Tak nas lnicych si ujrzy nazad powrocone.

689. Elegiae. S. P(rzypkowski) \

Sancte rerum parens, quem non vastissima mundi

Moenia, non capiunt extima templa deum,

Si quae super sacri spatiosa palatia coeli

Res latet aut sese pandit inane chaos,

Omnia pervolitans late tua celsa potestas 5

Implet et immensum robur ubiue meat.

Nil latet obscura mersum cahgine, quod non

1 Elegia 689 i 691 t. j. oryginay aciskie Przypkowskiego (dru

kowane dodatkowo przy Andrz. Wiszowatego Stimuli virtutum, Amstelo-

dami 1682), i tumaczenia Morstynowe (wymienione w Bibliotece Antitry-

nitarskiej Sandiusza), s w » Muzie Domowej « nr. 7.
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Obtutu illustres luminis ipse tui.

Imperium sine fine tibi, quod lirailum expers

10 Quodcunque est legibus cohibet omne suis.

Structa tibi artifici dextra quaecunque videntur

Corporei visus et quae aciem fugiunt.

Cernimus, aurato radians in fornice teraplum,

Cernimus, aeterna sidera pieta manu,

16 Imperia innumeros tibi submittenlia fasces

Invictaeque acies coelicolum atque duces.

Provida quae cunctis superest. quaeque condita servat

Cura, deum atque hominum te probat esse patrem.

Maius opus cunctis quae Daedala dextera finxit,

20 Quod stupeant superi nobiliusque moves,

Quo nec amabilius, qiiio nec speciosius ullum est,

Cui formae nullum cerlet honore decus.

Esset enim rerum species pulcherrima mente

Nata tua, nisi tu pulchrior ipse fores?

25 Fingis ad hanc speciem genitor pulcherrima quaeque

Corpora materiae mole gravata suae.

Effigiem verum ipse tuam menti imprimis altae

Non qualem initio nacta est effigiem,

Sed quam Christus habet nunc formosissimus, et quam

so Sponsus amatae donat habere suae.

Pulchrius hoc multo, quam cura pulcherriraus olim

Pulchrum mente gerens aggredieris opus,

Excultum omnigenis exornans dotibus orbera,

Ouae vaga terrigenum lumina non satiant.

85 Nunc nova coelestes oculos percellit imago,

Sanctior. et sui ducis amore deos.

Regis ad exemplum decorandus homuncio Christi

Yirtutum omnigena congerie et cumulo.

Hic latet augustae species pulcherrima formae,

40 Hoc nitido in speculo fulget imago dei.

Plena voluptatum, superis venerabilis ipsis

Complectens omnigenas et superans veneres.

Da pater illustrem pulchri comprendere formam
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Sidereasuae sacro concipere igne faces.

Nos flammis accende tuis, non pulchrior ignis 4

Arserit excelsa nobilis arce animi.

Effice ne turpi mens victa cupidine rursus

Caeca sit ad proprium lenta vel illa bonum.

690. Elegie S. P(rzypkowskiego) przeoone po polsku

przez Z. M(orstyna).

wity wszech rzeczy ojcze, którego szyroki

wiat ani sklep niebieski ogarnie wysoki,

Jeli jeszcze co nad twym witym jest mieszkaniem

Lub si próno rozciga z czczych rzeczy zmieszaniem,

Wszdzie wszytko wszechmocno twoja napenia,

Wszytko przenika twoja niezmierzona sia.

Nic si takiej paciepnej nie skryo ciemnoci,

Czegoby nie rozwieci promie twej wiatoci.

Panowania twe koca i granic nie znaj.

Wszytko co jest w swych szranicach prawa twe trzymaj. 1

Wszytko to twa misterna zrobia prawica,

Co widzim i czego doj nie moe zrzenica.

Widzim witych kocioów sklepienia zocone.

Widzimy wieczn rk gwiazdy rozsadzone,

Ozdob wiata, a co nie dojrzymy okiem, 1

Wicej jest tego w onie natury gbokim.
Sceptra, trony, bez liku tobie podrzucone,

Wojsk i wodzów niebieskich szyki niezwalczone.

Tych wszytkich twa przezorna piecza opatruje,

Zkd ci bogów i ludzi ojcem pokazuje. (

Ale wiksze nad wszytkie twe rce sprawuj

Dzieo, któremu same nieba si dziwuj,

Nad które nic milszego, nic okazalszego,

Któremu wszytko daje dank ksztatu piknego.

Byciby by ksztat wszytkich rzeczy najpikniejszy 2,

W myli twej urodzony, gdyby sam liczniejszy

Nie by o ojcze wity! Od ciebie zlepione

Ciaa swej raaleriej bry obcione.
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Ale twój obraz dajesz górnemu duchowi,

30 Niepodobny pierwszemu ju konterfelowi.

Lecz jalvi sam ma teraz Christus uwielbiony,

I jaki swej maJonce daje ulubiony.

Pikniejsza to, ni kiedy za wieku dawnego

W myli twej pobiera si do czynu piknego,

3s Strojc ten wiat i zdobic w rozliczne przymioty,

Co bdne oczu ludzkich na si rwie obroty.

Biedny czowiek i króla swojego przykadem

Ozdobiony wszelakich cnot i mocy skadem.

Tu si ksztat najliczniejszy i najwitszy kryje,

40 Tu blask jak we zwierciedle chway boej bije,

Peen witych rozkoszy, godzien uczciwoci

Duchów niebieskich, wszytkie przechodzc luboci.

Daj ojcze tak piknego bymy byli godni

Ksztatu, roznie w nas ogie z niebieskiej pochodni,

4i Zapal nas twym pomieniem. A jaki pikniejszy.

Jaki zawieci w sercach naszych szlachetniejszy?

Spraw, eby umys spron dz zwyciony,

Nie by tpy i na swe dobro zalepiony.

691. Ad Christum Dominutn.

Quae tibi digna canam meritae praeconia laudis,

Ghriste, creaturae conditor alme, novae'?

Quem fore venturum longo praedixit ab aevo

Arcanura facti qui reseraret opus,

5 Ouem purum voluit pura de virgine naci,

Hic tibi sciretur solus ut esse pater,

Quem sine mensura vis numinis entea inundans

Implevit In forma constituitque dei.

Tunc quoque cum gereres corpus moribundaque membra

,„
Natura imperio paruit alma tuo.

Nuntius aeterni tu foederis aurea condens

Saecula adventu laeta fecisti tuo.

Terrigenis vitae specimen coeleste dedisti,

irradians leges moribus ipse tuis.
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Sangnine tu lapsis veniam, tn sanguine mundo 10

Foedera sanxisti morte cruenta tua.

Sanguine nos redirnens, alque vila prodigus ipsa

Arguis, o nostri sit tibi uantum amor.

Non fuerat nostrum tanti genus, illius ergo ut

Yictima tu velles tam pretiosa mori. 20

Terribiles visu formas crucemue letumue

Sprevisti et falsi dedecus opprobrii

Sternebasue truces, quisquis fuit obvius, hostes

Qua!pque ducis exemplum. militis ant dabas.

Restabat virtutis honos redivivus, ab ipso 35

Effracto leti carcere nempe redis •

Proque mortalis rapto tibi raunere vitae

Numinis in formam nasceris aetherei,

Naturae ad vivum patriae decorisque character

Et nunquam visi fuJgida imago dei. «o

De satana et mundo triplices et de morte triumphos

Yictor laurlgero vertice geris ovans.

Ultima patrandi restat tibi laurea belli

Servatae extremu'ri mortis ad excidium,

Quae quia privato quondara tibi victa duelo est, 35

Structam aciem trepidat militiamque tuam.

Eripies miserae victor. quibus illa tumescit,

Heu! spolia de servis accumulata tuis.

Tum bello exacto penitus, belique potestas

Finiet impositum quod Tibi cernis opus. 40

Finiet at nunquam pacis veneranda potestas

Depositoque ducis munere regis ages.

Tunc erit omnipotens in omnibus omnia, quando

Hostibus de patriis nemo superstes erit.

Tu quoque (sed magni genitoris iussa capessens) 45

Regum eris aeterno summus in imperio.
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692. Do Chrystusa Pana.

Jakie ci dziki oddaiu godne twojej chway ?i

Chryste, nowego czynu twórco okazay,

Którego przycie z dawnych czasów opowiedzia,

eby zakryte rzeczy wiat od ciebie wiedzia.

5 Który chcia, z czystej panny aby si urodzi,

eby si tak sam ojcem twoim by dowodzi.

Na którego bez miary witego spyna
Moc Ducha i w podstaci Boej postawia.

I wtenczas gdy miertelne czonki mia i ciao,

10 Samo ci przyrodzenie we wszytkim suchao.

Sprawie wdziczny pole wieczne nam pokoje,

Zote wesoe czasy dao przycie twoje.

Dae miertelnym przykad niebieskiego ycia,

Bray wiato swe prawa z twego tu pobycia.

1.5 Krwi tw upadym ask, krwi niewinn drog
Przymierze z wiatem zawar i mierci tw srog.

Krwi nas kupi, ywot twój dla nas postradany.

cudownej mioci dowód niezrównany!

Nie by nasz cay naród, nie by godzien tego,

20 eby ty by tak drog ofiar dla niego.

Okropny widok mierci i mki zelywe

1 potwarzy za lekkie poczyta faszywe.

Sae nieprzyjacioy, który si nawin.
Wprzode mnym onierzem nili wodzem syn.

2.5 Day plac twej dzielnoci i miertelne cienie.

Gdy zmartwychwstawszy mierci poama wizienie

A za wydarty na czas wiek ten skazitelny

Zrodzie si w niebieski ywot niemiertelny.

Ojcowskiego charakter ywy przyrodzenia,

30 Niewidzialnego wietny glans wyobraenia.

• W >Muzie Domowej* pocztek odmienny: Jakie ci chway, jakie

oddam dzikczynienia, O Chryste Jezu, sprawco nowepo stworzenia, Któ-

rego wieczny Ociec przed wiata pocztkiem Swym do tak wielkiej sprawy

naznaczy rozsdkiem, Którego przycie i t. d.
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Z szatana, wiata, mierci trojakie zwycistwa,

Kadc korony znaki cudownego mstwa.

Ostatnie ci zwycistwo czeka zawoane,

Na ostatni upadek mierci zachowane.

Ta pojedynkiem siy spróbowawszy twojej

Dopiero teraz wojsk twych i szyków si boi.

Wydrzesz jej, o zwycizco! czym si nadymaa,

upy, których, ach wiele z sug twych nazbieraa.

Tam gdy ju wojna cale bdzie dokoczona,

Skoczy si rzd wojenny i praca woona.
Lecz spokojne bez koca twoje panowanie,

Zoysz hetmastwo, wieczne wemiesz królowanie.

Wtenczas wszytko we wszytkich wszechmocny usidzie

Na tronie, z nieprzyjació gdy aden nie bdzie

A ty (za ojcowskimi lecz idc rzdami)

Nad niebieskimi bdziesz panowa królami.

40

693. loannis Pici Mirandulae
principum literatissimi et lite-

ratorum principis metra 12.

Wersya polska tych wierszow
przez Z. M(orstyna)*.

Yoluptas brevis et exigua.

Dic christiane miles,

Quid est in orbe toto

Levius Yolante flamma.

Brevius micante nube,

Fugacius fluento.

Yelocius sagitta,

Magisue inane bulla,

Magisue inane fumo,

Quid illud est? Yoluptas.

Rozkosz maa i krotka.

Powiedz mi, chrzecijaninie.

Co na wiecie lekszego

Nad pomie, który w lot ginie,

Nad obok nietrwalszego,

Co prdszego nad spynnoci

Rzek, nad strzay lecce,

Nad baniek wodnych marnoci,

Nad dymy niszczejce,

A wiesz co to takiego?

Rozkosz wiata marnego. lo

* W »Muzie Domowej € nr. 6.
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2.

Comites

fasidium et atizieas.

Fert ora pulchriora

Nive, lacte, raelle, croco.

Fert, igne, sole, stellis

Oculos micantiores.

5 Sed tu labella bella

Falsamue sperne frontem.

Crede mihi, dulce ridet,

Dulce taraen est venenura.

Sapit svave mellis,

1" Mel felleum libido.

3.

lactura maioris boni.

O si tuae sautis

Examinata raro

Momenla ponderares

Unaue lance coeium

:. Humus altera sederet

Mens et corpus hinc et illinc.

Aeuum petunt staterae

Semperne fluctuabit

Anceps utriusue pondus?

10 O libra! libra fallax!

Compones astra terrae,

O gens iniqua mundi!

['raepones ima coelo?

15

Towarzj/swo

obrzydzenie i utrapienie.

Oblicze u niej pikniejsze

Nad szarat, nad nieg biay,

Nad soce, gwiazdy janiejsze

Oczu jej s zapay,

Ale ty te wdziczne usta

Wzgard, i czoo zmylone,

Bo miechu sodka rozpusta

Ma jady zatajone.

Maj te podliwoció ukryt w sodkoci.

3.

Strata dobra wikszego.

O gdyby twego sumnienia

Nieczsto roztrznione,

Nalece do zbawienia

Sprawy byy zwaone,

Kiedyby niebo i ziemi

W jednej szali waono,

A na drugiej ciaa brzemi

I dusz pooono,

W jednej mierze z sob stoj

A zawsze to tak bdzie?

Take porówna z oboj

Ciar gdy na nich bdzie?

O ludzkie szale bdzce!
Rownacie te nizkoci

Do niebios, gdzie paajce

Gwiazdy wiecznej wiatoci.

Vita somnus et umbra.

Nec est vita neue lux

Humana via. n'^x est.

ywot sen i cie.

Nie moe dniow wiatoci
ywot ten by nazwany.
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Caligo vila, vita,

Sole otior diurno,

Obscuriur tenebris.

Ubi latuere reges,

Ubi principes ducosue,

Quos longa vidit aetas?

Obdorraiere somnuni,

Evanuere spectra,

NihiluG praeter umbram

His de viris relictum.

Utcunue vive, dormis.

Vita baec imago vitae,

Potius imago mortis.

Vita umbra, vita somnus.

Noc jest ten ywot, ciemnoci

Paciepn przyodziany,

Prdszy nad koa soneczne, 5

Nad mrok nocy ciemniejszy.

Gdzie królowie, gdzie waleczne

Ksita, gdzie przedniejszy

Wojsk wodzowie, których lata

Dawniejsze pamitay? 10

pi sen twardy, skoro z wiata

Te larwy poznikay,

Tak e wicej nad znikomy

Cie po nici nie zostao.

I ty pisz nieobudzony, 10

Cho ci si e yw zdao.

ywot ten ksztatem ywota
Ledwie moe by nazwany.

ywot ten mierci istota,

ywot ze snem zrównany. 20

Mors instans et improvisa.

Praetensa fila nectis,

Mors tollet ordientem.

Multo paras labore

Gazas, opera, honores.

Nigrae trophaea raorti.

Pede pulsat omne limen,

Rapit ungve cuncla fulvo.

Non cernis, illa primae

Te destinat sagittae.

Securus hic uiescis;

Cave sis. manum r<'ducit

Improvidum latente

Pertransitura telo.

mier nastpujca i niepostrze-

ona.

Ty zaczynasz co wielkiego

Aleó wtku nie stanie.

mier ci zupi ze wszytkiego,

A twe wszytko staranie,

Czyny twej rki kosztowne,

Dymy sawy znikomej.

Paace kosztem budowne

W tryumf mierci akomej
Pojd, bo tej wszytkie progi

Noga depce jednaka:

Wszytko szarpie pazur srogi.

Nie widzisz e z sajdaka

Najpierwej dobytej strzale

Ciebie za cel wystawia.
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16

20

A ty poczynasz ospale.

Strze si, a to wyprawia

Po drug sv\' rk srog,

Która niechybnie cichem

Nieopatrznego t drog
Wskro ci przebije sztychem.

Suspiio impoenientiae.

Adamantino rigore

Tibi cor ingravescit,

Tibi culpa iuncta culpae

Menteui asperat rebellem.

b Quid bi imrainente leto

Tunc aridus residat

Maris latex amari,

Ne fonte lachrimarura

Contenta molliantur

10 Pulso dolore corda.

7.

Aetemum praemium et poena.

Caduca. fluxa, vana,

Incerta, mente pelie.

Aelerna, firma, vera

Et certa, mente volve.

5 Seu te obsident pericula,

Seu te illicit voIuptas,

Ne cede, vel dolori

Vel inclmato amori.

Illum domus polorum,

10 Styx hunc manet profunda.

Ulic futura merces,

Hic poena sempiterna.

Podejrzenie niepokajania.

Nad dyament nieuyte

Serce twe skamieniao,

Twoje grzechy s sowite,

W mylach si pomieszao.

Co ? A kiedy mier napadnie,

Bdzie gorzkich powodzi

ez potrzeba: ju s na dnie,

Ju w nich serce nie brodzi.

Ju przez te przejrzyste zdroje

Serca twarde zmikczone.

ale i ich niepokoje

Nie bd uciszone.

Wieczna nagroda i karanie.

Co pochego, znikomego,

Niech si w mylach nie krci;

Co wiecznego, prawdziwego.

Trwaego, miej w pamici.

Lubo ci obskocz trwogi.

Lub cielesne luboci.

Nie ustpuj biedzie z drogi

Ani spronej mioci.

Tamtej winne gwiazd paace.

Tej piekielne przepaci.

Tamtej nagroda za prace,

Tej mki niemiertelne.
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8.

Hominis dignitas et natura.

Homo salage mente divQm

Homo rex soli saliue

Homo fulgor universi

Homo particeps Olimpi

Emerge de cloaca

Coenoue foedilatis.

Agnosce cuius haeres.

Cuius propago surgis

Patriisue natus astris

Sublime tolle vultus,

Ne reclus ore, pronus

Animo gravi, deorsum

Tendas, horaoue cesses

Latitare sub figura.

9.

Pax honae tnenis.

Vis fusiore luxu

Epularier superbe,

Vis tecta, vis lacunar,

Regales apparatus?

Vis floreant in horto

Vireta laurearum,

Fruceta cum rosetis

Et alba lilieta,

Vis affluat yoluptas,

Absit raetus dolorue?

Convivium perenne est,

Palatium est honoris,

Paradisus est odoris

Gumulusue gaudiorum:

Witydan I.

8.

Ludzka godno i przyrodzenie.

Rusz czowiecze co boskiego

Masz w sobie: ty przedniejszy

Kroi ziemie, morza, ze wszego

Stworzenia najwietniejszy.

Czowiecze, który i w niebie

Masz czstk, wsta z barogu,

Nie le w tym brzydkim pogrze-

Gnoju, wspomni o Bogu. [bie.

Wiedz, czego ty jest dziedzi-

Czyje ty pokolenie? [cem

Obró si ku Bogu licem,

Pojrzy na gwiazd pomienie.

Prosty ciaem a schylony

W ni duchem ociaym,
eby nie by naleziony

Nie czek pod czeczym ciaem

Pokój dobrego sumnienia.

Chcesz przez rozrzutne utra-

Pyszno si bankietowa, [ty

Chcesz paace, w sprzt bogaty

Z królewska si fundowa,

Chcesz eby wdzicznie kwi-

Lilie i z róami, [tny
eby ogród napeniay

Laury z krzewinami

A chcesz rozkoszy statecznej

Bez bólu i bez trwogi?

Wiedz, e to jest bankiet wie-

To dom honoru drogi, [czny.

To raj wonnoci jedyny,

To pociech zgromadzenie:

27
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15 Pacem fovere cordis

Nec conscium dolosae

Ullius esse culpae.

10.

Dei heneficia.

Quicunque fundit imbres

Praedivilis Amomi
Et balsami fluentis

Et nectaris Sabae

6 Mii-raeue thura iungit

Gassiamue ciuamum

Pretiosa dona fundit

Dei minora donis.

Sol iste raentis ardet

lu Animaeue vita Yivit

Fontem hunc sitimus oranes

Hunc aerem ciemus

Hoc spiritu movemur

Hoc rore terra cordis

15 Gravatur et tepescit.

Quid reddis huic colono

Infructuosa tellus?

11.

Christi Crux.

Jam non auas perennes

De fonlibus salutis

Sed haurias cruorem

De fontibus doloiis.

:. Si te caro lacessit,

Si bella mundus infert,

Si vibrat arma daeraon,

Fug Ghristiane railes

Ad has petrae cavernas,

10 Inde arma, scuta, tela,

Pokój serca i od winy

Uwolnione sumnienie.

10.

Dobrodziejstwa hoe.

Ktokolwiek deszcz leje mnogi

Amomu bogatego,

Kto balsam i potok drogi

Nektaru sabejskiego,

Mirry z kadzidem zmieszane

Cassye z cynamonem.

Dary jego niezrównane

Z niebieskich millionem.

Bog sfocem w umyle wieci,

Ztd ywot dusze mamy;

Do zdroju pragnienie nieci

witego; w nim dychamy,

W nim si ruchamy, t ros

Serca role skropione.

Co te za owoc przynios

Panu ziemie pon?

11.

Krzy Chrystusów.

Ju teraz nie wiecznej wody

Pragni z ywota zdroju,

Lecz wszytkiej czerpaj ochody

Z krynic krwawego boju.

Jeli ci ciao turbuje.

wiat ci wojskiem oble.

Jeli szatan swe rychtuje

Przeciw tobie ore,

Uchod Chrystusów onierzu,

Dl) jaski tej opoki,
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Respersa fonte sacro,

Quibus fugentur hostes.

I nunc crucisue duetu

Inimica Tartarorum

Perrumpe castra, vinces

Signo merens sub isto.

12.

Testimonia martyrum et exem-

pla sanctorum.

Metam vides laborum

Athleta! cerne palmas

Et martyrum trophaea

Et virginum corollas

Et nobiles triumphos

Exercitus supremi.

Te yiceiint puelli,

Te yicerint puellae?

Age, surge, curre, vince.

Tenensue trita plantis

Haud horreat palaestrae

Non est ad astra coeli

Via piana strata flor.

CoroUarium.

Ite nefandi

Quos tulit aetas

Nostra per orbem,

Dicite nullum

Posse iugales

Nectere pennas,

Queis pia virtus

Ingeniuraue

Tam we bro, ztamtd w pu-

Ktory witymi stoki [klerzu^

Pokropiony, w tym gromady

Nieprzyjació porazisz.

Pod za krzyem, jego lady

I moc piekieln skazisz.

12.

wiadectwa mczenników

i przykady witych.

Widzisz kres prace, zawody

Zapanijtu wsawiony.

Patrz te wzajem na nagrody

Na palmy, na korony.

Na tryumfy mczennicze,

Zwycistwa okazae

Wojsk niebieskich, na dziewi-

Wiece. I take mae [cze

Dzieciny ciebie przemog

I dziewczta pieszczone?

Bie, zwyci subteln nog.

Te cieki pochodzone

Niech ci nie strasz: do nieba

Niemasz gadzonej drogi.

Nie po kwiatach stpa trzeba

Kto chce wni w tamte progi.

Przydatek.

Idcie zuchwali

Cocie w te lata

Póne nastali

Sromoto wiata.

Mówcie, e loty

Wozów skrzydlatych

Nie mog w noty,

W rozum bogatych.

27*
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Foedere certo Wznie nad Triony.

10 Sidera pulset A przecie tymi

Et tamen isiis Pikus wzniesiony

Ocior alis Ju jest nad nimi.

Celsa volavit

Picus ad astra.

694. Pamitka zacnego, wielkich cnot i wiecznej godnego pa-

mici Imci Pana Aleksandra z Szpanowa na Haliczanach Cza-

plica (1659). Napisana przez zicia jego Z M., którym a po
mierci jego zosta w roku 1664. Ad Manes \

Ojcze moj drogi, luboni twój sirota

Nie by twym synem za twego ywota,

A to jednak w to nieba potrafiy,

e mi po mierci twej nim uczyniy.

5 I mi ze szczcie nie chciao w tym puy,
ebym ci godzien by za dni twych suy,
Siara ci winien, wielem si zaduy,
Bom wzi zapat, na ktorm nie suy.
Bya ochota, by afekt uprzejmy,

10 Ale obozy, traktaty i sejmy

Coraz do ciebie drog zagradzay.

Tobie tymczasem przdze dowijay

Okrutne parki; jam si wróci cay
Przez srogie ogniow wojennych zapay,

ift Przez miecze, kule, nie odniosem szkody,

Ty na letejskiej wpyn strumie wody.

Dabym ci odsiecz, piersi niych nadstawi.

Gow zaoy, gdybym ci wybawi
Z ostatniej toni, ale w niezebrnione

80 I niepamici wieczn opojcme

Wpyne nurty. Wic stojc na brzegu

» w »Muzie Domowej* nr. 9; data oenku tame pomylona z dat
mierci Czaplicowej; w w. 5 Wirydarz czyta mylnie Asz; w w. 8 daje

>Muza( nagrod, w w. 14 opay.
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A do takiego gotujc si biegu,

Lub dzi, lub jutro, gdy miertelnej nawy

Fatalne przyjdzie odprawowa pawy,

Nim mrok ostatni dniom moim zakroczy, ->.

Smutne za tob posyajc oczy

I lad twoich cnot upatrujc drogi,

W sercu tw pami i al majc srogi,

Okropnym dwikiem aobliwej lutnie

Tren nad twym grobem bd nuci smutnie. a

Ka pamitk twoje Mnemozynie

Poty piastowa, póki za dniem pynie

Dzie niep<:)wrotny, a twe znamienite

Cnoty, nie w twardym marmurze wyryte,

Ale w pan^itnych sercaci piastowane, s

Usty i piórem bd ogaszane.

Co? rka w takiej pracy obumiera:

Jedna rym pisze, druga zy ociera.

W zacnym, szlacieckim, znacznym, rodowitym,

W wielkie ozdoby honorów obfitym 4

Domu si zrodzi, który jako sawny,

Jak wielkich zasug a przytym jak dawny

W ojczynie naszej, pami nie dosie.

Jako w odvvane, jako w zacne me
Podny by zawsze, wiadkami s wszdy 4

W teje Koronie przedniejsze urzdy

A osobliwie pamitne w Kijowie,

Kdy rzdzili cni wojewodowie,

Znaczni w pokoju, znaczni w boju, ani

Tych wydawali wielcy kasztelani. r<

Acz i tych czasów najmniej nie zblakowa

Tene dom zacny i owszem przodowa

Inszym w prawdziwej staropolskiej cnocie

I do usugi ojczyzny ochocie.

Rodzica jego taka bya sawa
I taka godno, e gdy jaka sprawa
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Midzy wielkimi ludmi zawiedziona

Cale nie moga by uspokojona,

Kiedy ju czemu gówne trybunay

60 I adne insze sdy nie zdoay,

Na jego zdanie obie strony chtnie

Samy si zday a on umiejtnie

I tak szczliwie zawsze je pogodzi,

e kady kontent od niego odchodzi.

65 A jako temu domowi imienia,

Szyrokich woci wielkie spokrewnienia

Czapek ksicych niemao ujy,

Tak za czym lepszym zato nagrodziy.

Bo te ozdoby, których wielkie domy

70 Ksit Koreckich licz milliony,

Cnych Winiowieckich i ksit z Zasawia

I Czetwertyskich co wiatu wystawia.

To na Czaplicow wszytko opyno,
Gdy si im z nimi tak spoi zdarzyo.

75 I jak krysztay poudniowym bite

Promieniem wiato swe niec sowite,

Tak tych zacnoci kiedy si przybrao,

Wicej barziej to byo okazao.

Pikne Lilie na ojczystej ziemi,

80 Nieraz kroplami skropione krwawymi,

Odwanych przodków i dzi wydawaj,

Wdziczne wonnoci i dzi rozwijaj

Listki swe, lubo, co nieszczciu radzi?"

Przyszo si drugim w cudzy grunt przesadzi.

80 A eby byo jeszcze tyle dwoje,

1 macierzyskie pomogy mu Kroje

Przy piknej Róy: tak te oba kwiaty

niene kandory i wstydu szaraty,

Nie biorc miejsca bluszczowej koronie,

90 Wielkiego ma ozdobiy skroni

W takowym tedy gniadzie urodzony,

Jak do dobrego nie mia by skoniony?
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Bo ]eie\i to rzecz jest nieomylna,

e cho jedna bro nie jednako silna

Nie w jednej rce. tak komu to nieba 95

Z ywotem wlay, czego drugim trzeba

Naprzód si uczy, nader to szczliwy.

A jako soca goniec niewtpliwy

Rana jutrzenka, jak zna po sponie

Ptaka, po stopie zwierza, jako konie i«o

Mne za modu dzielno pokazuj

I mae lwita ojca naladuj.

Tak on w kolebce i w pieluszkach, jaki

Mia by dojrzay, wielkie czyni znaki.

Potym w dziecinnym prawie bdc wieku, 105

Z rodzicielskiego czuego opiek u.

Nie tracc najmniej najdroszego czasu,

Do wysokiego prowadzon Parnasu,

Pi powicone Helikonu zdroje,

Dowcip z nauk zczy, co oboje "o

Znaczne w nim byo przy wysokich cnotach

I piknych, co go zdobiy, przymiotach.

A gdy ju pierwszy modzieskie jagody

Wos zdobi pocz, w przestrzesze ogrody

Ma lilijk, eby si krzewia, 115

Zaraz ojcowska rka przesadzia.

Posany tedy tam, gdzie trzy lilije

W królewskim herbie, od których blask bije

Po wszytkim wiecie; tam on swym pozoru

Naby wikszego, tam przyda poloru 120

Cnvm obyczajom, które w kawalerskich

Szkoach i wszytkich wiczeniach rycerskich

Prdko przywodzi do doskonaoci,

e by dojrzaym w naj pierwszej modoci.
Zwiedzi i insze cudzoziemskie kraje 125

I ich rozliczne pozna obyczaje.

Pozna i wielkich monarchów osoby,

Pastw interesa i ycia sposoby.
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Jzyki wszytkie, nie jako uczone,

180 Ale jak wasne uraia przyrodzone.

Nawet go bya porwaa ochota

Przez niezmierzone oceanu wrota

Ostatnie wiata przeszedszy granice,

Te co pod nami, nawiedzi ziemice.

1S6 Ju wsiada w okrt, ju na grzbiet pienisty

Bra go Neptunus, kiedy z domu listy

I w nich surowe ojcowskie zakazy

Zaszy go a on najmniejszej urazy

Za dni swych ojcu nie da, i w tej dobie

140 Jemu wygodzie wola nili sobie.

Potem przez sone morskich wod bawany
Szczliwym wiatrem ojczynie oddany.

Ukoysanej takim trudem gowy
Nie zaraz w ustp wprowadza domowy,

115 Ale j w wiksze zaprzgajc prace,

Na wielkich panów uda si paace.

I gdyby by chcia uró, bez wtpienia

I do honorów i dobrego mienia

Drog mu jego godno ucielaa,

150 Ale myl jego indziej zamierzaa.

Przyszedszy tedy do dojrzaej pory.

Ju lizkie dworów omylnych fawory

I krwawy ywot niepobonej wojny

Wzgardzi, stan sobie obrawszy spokojny.

155 Z zacnym si domem spokrewni Okszycow,

Wysokich zasug w ojczynie dziedziców.

Ten tak jest wielki i tak jest wysoki,

Ze i ten, który buja pod oboki,

(Który z Koronnym, tego pokolenia

160 Ptakiem, dosig by spowinowacenia)

Radziwiowski orze, który gromu

Jowiszowego skad majc w swym domu,

Zwycistwo z saw ma jak na przywizi,

Na tego drzewa opad by gazi.



69 WIKUSZR ZB. MDRsZPYNA 425

Szo i potomstwo przodków swoich ladem, ib/.

Od których on wzi a ta przykadem

I cnym dawnym moga by matronom

I wszytkim wieku dzisiejszego onom.

Cnot Zuzannie, gadkoci Helenie,

Mstwem zrównaa Thrazeowej eni. i?^.

W dobrych uczynkach, jamunach bez maa
Nie wszytkim wieku swego przodowaa.

Z t mu wiek kwitn, z t wszytko szczhwie

Darzyo mu si, e on cho nie chciwie

Stara si o to, przecie mu bogate n.^s

Plony rodzia ziemia a za za te

Zota coraz to przybywao wicej,

Tak e i stami mierzy ju tysicy,

A po te same nieszczsne poogi,

Które zapali Zaporoec srogi. iso

Ale to fraszka, barziej on na pieczy

Trwalsze nili te mia doczesne rzeczy,

Pobony ywot, wszytkich cnot wybory,

wite uczynki; to to jego zbiory,

To skarby byy; tymi on bogaty 1x5

Wszytkie tu za nic poczytywa straty.

Gorliwo chway Boej tak mu bya

W sercu, e wszytkie insze przechodzia

Jego starania; t tak sobie way,
eby by dla niej i ywot odway. 190

Acz i w domowe nie tak si by ciany

Zawar, eby by nie mia by widziany,

Gdzie go woay potrzeby ojczyzny.

Chocia ju w ten wiek swój w cnot nieyzny.

Poselskie szranki, gówne trybunay 195

Tak jego cnoty osobliwe znay,

e co cnothwszy ojczyzny synowie

To midzy sob miewah przysowie.

I Woy cay drugiego sziaciicica

Wyszego w cnot nie m a nad Czaplica. 200
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\ gdy z Kozaki wespó Tatarowie

Poszli ku samej a pod Zborów gowie,

Serce cisnwszy w zamknionym Zbarau,

Nie omieszkiwa tak cikiego razu

«05 I na ostatnim niebezpieczestw szacu

Stawi przy boym ywot poraazacu.

Gdzie konie, wozy i cay rynsztunek

(A by tam tego nie pody szacunek)

I wszytko co mia straci a sam zdrowy

210 Zosta; szczliwy okup takiej gowy!

I znowu kiedy tene lizkiej wiary

Rusin i z tymi nastpi Tatary,

Cho w sabym barzo natenczas swym zdrowiu.

Przecie ojczynie suy pogotowiu,

iJi5 Konia nie mogc dosie, a na wozie

Stawi si przecie w królewskim obozie.

Tam grzmot elaza, strza i kul haasy

I obozowe wytrwawszy niewczasy

Nie wprzód do progów domowych obróci.

iiiio A gdy wielki kroi pogastwo okroci.

Wróci si zdrowo, bez szwanku, bez szkody,

Bo go we wszytkie razy i przygody,

eby w opiece boskiej zosta cay.

Pior anielskiej stray okryway.
226 Alici w domu (któ z ludzi ule

Przed rk Pask) prdko go dosie,

Srog przeniknie serce jego ran.

Niespodziewanie wziwszy mu kochan
W po wieku on: o jak al surowy,

;;-o Jak to by ciki, e sam mao gowy
Swej nie pooy. Jako yczy sobie,

eby by w jednym z ni schowany grobie.

Wypada z alu i na sowa takie:

Znaem ja dotd, o Boe, wszelakie

285 W kadej i mniejszej i gowniejszej sprawie

Dobrorzeczenie twe ojcowskie prawie.
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Ale nie dla mnie. przyzna grzeszny musz,

Dla tej szlachetnej czynie to dusze.

Jej cnoty prawie niebieskie, jej cay
ywot niewinny i na mi cigay 2+0

Twe dobrodziejstwa. Miej ju dusz moje

W swojej opiece, o ziemskie nie stoj

Rzeczy, umkni ich, bym lepiej uznawa,

Jak wiele dobra, dla kogo mi dawa.

Lecz ten, który ma trosk i pociech losy, 24r.

Star ez obfitych z oczu jego rosy.

Dobremu sercu co cikim frasunkiem

Ju usychao, pospieszy z ratunkiem.

Takiego mu za dawszy przyjaciela,

Który do swych cnot i przymiotów wiela 25)

I sawy za nie, chwalebnym skoczeniem

Tak wiele przyda. Idc za sumnieniem

Przy witej prawdzie zacna biaagowa,

Przy swoim panu i umrze gotowa.

Posza z ojczyzny i cikie tuactwo 25.0

Za najprzedniejsze obrawszy bogactwo.

Po rozbójniczych skaach i Beskidach

W niewytrzymanych tuajc si biedach,

Zdjta w pówieku jadowitym morem.

Mnych biaychgow i ta bya wzorem. 260

Pikne i nader przykadne poycie

Ich byo z sob, acz nie tak obficie

W powodzeniu si jak przedtym darzyo

I nie ma w nim zna odmian byo.

Ale to winne te aosne czasy sss

I ustawiczne w ojczynie haasy.

A gdy ju koniec (o sroga aoci.
Ciki kopocie i dzi bez gorzkoci

I dzi ci bez ez nie wspomnie) przychodzi,

Czy dobry anio coraz go przywodzi 270

Jemu na pami? czyli te duch jego

Czu rozwizanie od ciaa swojego ?



428 WIRYDARZ

e w samych jeszcze pocztkach choroby

Nie tak recepty, lekarstw i sposoby

•275 Zwyke ratunku zdrowia, jako leki

Z niebieskiej sobie wyprasza apteki.

I mon rk bdc przyciniony

Do ni<^je wzdycha a majc wiadomy

Zna ju swój termin, wszech zastpów pana

80 Wzywa schorzay: O wszakci odmiana

Wszechmocny stwórco, i dekretów twoich

Na cae pastwa i miasta, gdy swoich

Grzechów przed tob pakay, nie nowa!

Niechaj e, Panie, i ta biedna gowa
235 Jeszcze w podziemne nie wstpi podwoje,

Która najwitsze sawi imi twoje.

Cofni. o Panie, twój wyrok surowy,

A wszako oto suga twój gotowy.

Czy, stworzycielu, z stworzeniem co raczysz,

290 Bo dufa, e go wiecznie nie przebaczysz.

e takie jego gosy aociwe

Wskro przebijay serca nieszczliwe

ony i dzieci, które si kpay
We zach obfitych: a tu odbiegay

295 Coraz mde siy. coraz ubywao,

Czym si zbolae serce posilao.

I tak jako sen na porannej zorzy

W niespanej nocy spracowanych zmorzy,

Jak cie spóniony powoli zniszczeje.

^0 Jako gdy lekki wiatr znienaga chwieje

Trzcin zaman, jako gdy pochodnia

Spalona i ju strawiona od ognia,

Tak on gas wanie. A jednak w baczeniu

Caym i w dobrym rózga mion sumnieniu,

305 Dom rozporzdzi, dzieciom bogosawi,
Którym za skarby nawiksze zosta t\'i

Bogosawiestwo niebieskie obfite,

Cnot przodków swych i swoj nai>yte.
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Przy swych te wasnych bogosawi i tym,

Którzy mieli by potomstwem nabytym. sio

A gdy ju termin przyszed, gdy na zgonie

By ju ostatnim, wtenczas o koronie,

Do której biea, o drogim zakadzie

Mylc, na stron ziemskie rzeczy kadzie

A duch niebiosa przenikn ochoczy, su.

Dwiga ku górze konajce oczy,

I coraz imi najwitsze mianuje,

Jezus, którym swój ywot piecztuje.

Dopiero wtenczas pacz i krzyk niewieci

Ju si i w gmachach domowych nie zmieci. 320

Idzie w przestrzeni i same niebiosy

Wskro przenikaj aobUwe gosy.

A ty szlachetny duchu za swym panem

Wzlecia wysoko, ani si kochanym

Dziatkom i eni nie ukaza wicej. 32:,

Jue przyczon do onych tysicy

Tysicow witych, które za swe straty

Doczesne wiecznej czekaj zapaty.

O tam przy prawym Zbawiciela boku

Ujrzym ci da Bog, gdy w wietnym oboku sso

Ogromnym witych wojsk przybdzie szykiem

Z muzyk bo i wielkim okrzykiem.

Tam nad oboki w Pana swego dworze

Stan dworzanie, bo ziemia i murze

Odda umarych; a ci co y bd, ssr,

Wszyscy na trb anielsk przybd.

Tam sonecznemu podobni promieniu,

Rozjaniej si dobrzy w oka mgnieniu.

Tam ju nie bdzie krzyku, ni aoci,

Ni strachu mierci, ale szczliwoci 340

Wiecznych zaywa bdziemy. Przyd Panie,

Przyd Panie Jezu, a przyd niemieszkanie.

Wybaw nas prdko z tej gorzkiej niewoli,

B) nas wiat ciko trapi, tobie kwoli.
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o opiekunie, ratuj twe sieroty

315 Które nieznone ciskaj kopoty. Amen.

695. Pamitka zacnego wysokiej godnoci i osobliwych przy-

miotów modzieca Stephana Trbeckiego wierszem opisana.

Tego Z. M

Uczone wiekopomnej Mnemozyny córy,

Które na wierzchu sawnej rezydujc góry

Pijecie powicone Helikonu zdroje,

Pene duciow febowyci, ju porzucie swoje

5 Zwykycli zabaw uciechy a aosne treny

(Jakimi kiedy sawne zabrzmiay Miceny

Od aosnego plonu niewolnic w Koronach)*

Zacznicie, niech po wszytkich rozlega si stronach

Lament i narzekanie. Ju wasze wiczenie

10 Ju ow wasz wychowaniec, midzy blade cienie

Ledwie co nie w dziecinnym wieku policzony

Z ziemskich nizin nad górne wylecia triony.

Lecz raczej i prawdziwiej ty, o ludu Boy!

auj tak wielkiej straty i niech ci zatrwoy

u, Ten sd Paski, e majc tak okrutnych zwierzów

Peno okoo siebie a czuych pasterzow

Tak pilno potrzebujc, jego w wielkie cnoty

Bogatego i witej penego ochoty

Jak obiecan ziemi tylko pokazano,

JO A potym si skry prdko pod ziemi kazano.

nieposzlakowany w drogach twoich, Boe!

Któ kiedy zbrodzi twoje tajemnice moe?
Jak wiele takich yje, którzy dla swych zbrodni,

1 sonecznego wiata zaywa niegodni,

i5 Niegodni depta ziemie, a tego godnoci

I takich cnot chwalebnych w naj pierwszej modoci

W nierozkwitym pczewiu Atropos akoma

Jako nielitociwymi uszczkna rkoma?

» Dopisano: Nb. Vide Librum 13. Methamorph. Ovidii Lectione

undecima.
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Nie takiej ci pocieciiy, ojcze aociwy
Po tym synu doczeka mia twój wos szedziwy, s

Mia ci on w twe i w przodków wstpiwszy strzemiona

Sprawi, eby te zacne yy w nim imiona.

Czego ju takie znaki czyni znamienite,

Jak wdziczna wiosna lato uprzedza obfite.

Poznaby Bibilonie! Bo jeeli który, 3

Tedyby by ten pewnie burzy twoje mury

Mieczem sowa Boego, gdy to nieomylna.

e cho jedna bro, w drugiej rce nie tak silna.

A ten z naj pierwszej wieku niezrzaego cery

Midzy wite policzon móg by kawalery. .:

Ledwie co by dopdzi siedmnastego roku,

A ju tak wiele umia i w tak rczym kroku

Przeszed rone nauki, e drugi w staroci

Ledwie moe do takiej przy doskonaoci.

W tej za jako przedniejszej, klora o samego i.

Opiera si majestat Pana najwyszego,

O chwa jego wit, o wyrozumienie

Skrytych jego tajemnic, najwiksze wiczenie.

Najprzedniejsze zabawy i wite naogi

Mia, e si móg z przednimi równa teologi. ó'

Jeh mówi, dawnego sysza Cicerona,

Jeli wiersz pisa, prawom posuszny Marona,

Tak by gadki, e swymi udatnymi rymy

Móg cho w niezrzaym wieku stawi si do prymy

Z tymi, których wyniose czoa marmurowe 5:

Wkoo pikne okryy korony bluszczowe.

Trudne arytmetyki, algebry gbokie.

Dowcipnej Uraniej nauki wysokie,

Wszytk matematyk mia jak za igrzysko:

Wielkie to byo, ale pikne dziwowisko. cc

Jzyki przylym grecki, hebrejski, aciski,

Niemiecki i francuski jako macierzyski

Umia; i wielkie ju niderlanskiego

Mia pocztki, cho za czas krotki, do którego
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05 Brzegu najpierwej wysiad i takiej ludzkoci

Dozna, z jakow rzadko przyjmuj tam goci.

Bo jako tu w ojczynie, którzy dobrze znali

Godno jego, do kosztu na si przykadali,

Tak i tameczni ludzie, na swe go przejrzenie

7(, Wzili, e o ich koszcie pikne mia wiczenie

W przednich akademiach na placu Palady,

Kdy zwycizców drogie czekaj zakady.

Tam cho w tak modym wieku, czsto jednak z tymi.

Którzy w nim i w nauce byy dojrzaymi,

«o Stawa z zdumieniem wszytkich i jak Stephan prawy,

Lubo niedawnej jeszcze w tych gonitwach wprawy,

Ju na ostatnim prawie ycia swogo zgonie

Zjecha z placu z tryumfem w zwyciskiej koronie.

A palm niewinnoci, któr uniós wcae,

85 Pewnie mu na ostatnim dadz trybunale.

Tam go pod niezwidymi wszelkich cnot wiecami.

Midzy witymi da Bog ujrzym modziecami.

miertelnego za ciaa popió rozsypany.

Lubo dalekiej od nas ziemi jest oddany.

10 Na wieczn cnot pamitk które go zdobiy,

Ten napis, do globowej zalemy mogiy:

Tu cudownej modzieniec cnoty i godnoci

Oddawszy dug, ach! nader prdko, miertelnoci

W^ielkich pociech nadziej zakopa w tym grobie

'J5 A nam tylko ciki al zostawi po sobie ^

696. Lament hospodarowej Jej Moci wooskiej '.

Czemu o nimfo, tu z zaamanymi

Rkoma siedzisz na dzikiej pustyni

A oczy twoje Tocz ez zdroje?

* Podpisano: Umar powietrzem w Amsterdamie d. 1 iunii a. 1664.

» Dopisano: Lupua hospodara wooskiego to bya ona, której córka

bya za ksiciem Januszem Radziwiem.
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Czemu, o z morskiej powodzi zrodzona,

W tej tu dolinie siedzisz porzucona? 5

Kto ci tak srogi Odbieg niebogi?

Czemu, bogini, twa sroga prawica

Pier pikn tucze a wdzicznego lica

jakie szkody, Szarpie jagody?

Czemu rwie wosy, którym niezrównane 10

Promienie ranej jutrzenki rumiane,

Gdy zotym gocem Biey przed socem?
Czemu aonie ku niebu wzniesione.

Gdzie przekadaj na szczcie szalone

Troskliwe wargi, Paczliwe skargi? is

Czemu wdy przebóg tak Eury pierzchliwe

Nios po puszczy te gosy rzewliwe,

al, narzekanie. Cikie wzdychanie?

Lubo twe przecie tak s sodkie treny,

Jakie piewaj na morzu syreny, 20

Jakie gra noty Apollo zoty.

Jako wic noci Orfeus troskliwy.

Gdy go zmikczony paka zwierz gniewliwy,

Gdy z rk Plutona Wyrwana ona.

I ty zmikczya zwierzta okrutne, 26

Srogie niedwiedzie i tygrysy smutne

1 sam lew srogi Pacze twej trwogi.

Posugujc te zefiry yczliwe,

To gdy ci chodz, to gdy twe rzewliwe

Z porann ros Gosy roznosz. 30

Przejrzysty strumie wody krysztaowy

Smutnym szemraniem dwik wydaje nowy
I nieme wody Pacz twej szkody.

Zmikczona nawet okropna pustyni,

Gdy z swych kupresow chód przyjemny czyni 35

A wonne ziele Pod twój bok ciele.

R(esp.). O kto jest kolwiek! Jeli w swym ywocie

Prowadzi kiedy dni w gorzkim kopocie,

W tej mej cikoci Pomó aoci.
Wirydars I. 28
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Jam jest (Niestyty! ach nieaiasz takiego

W caiym okrgu ki^La odlegego,

Gdzieby kopoty Biednej sieroty

Tajne by miaiy), jam jest utrapiona,

Na cel fortunie srogiej wystawiona,

Jam Wasilowa hospodarowa.

Ktokolwiek wiekiem ugruntowanemu

Pastwu, kto szczciu dufa znikomemu,

W ziota gromadzie kto ufno kadzie

Ani si adnej nie boi odmiany,

Gdy od fortuny piochej piastowany.

Gdy mu omylna, Zda si przyciiylna,

Na mi niech wejrzy. Jeli które sawne

Przykady maj wieki starodawne,

Ze monarchowie Wieicy królowie

Prdko w acuchacti mog by wodzeni,

Czasem i ywo na ogie wrzuceni,

Kiedy w godzinie Szczcie ich minie,

Ze mnie dzisiejsze wieki nieszczliwej

iSrogiej fortuny maj obraz ywy.

Hekuba stara, Sen to i mara

Ze mn i z mymi troskami zrównana.

Cho jej ojczyzna w popió rozsypana.

Cho przez miecz srt>gi Polegm drogi.

Cho ukocnan cór jej arzmono,

,;r, Cho wnuka z wieze wysokiej zrzucono.

Cho si jej bali. Gdy los miotali,

T przecie w alach swoich ulg miaa,

e gdy wszytkiego oraz postradaa,

Ju le los srogi Nie nalaz drogi,

7,, Klorby by móg jeszcze co nowego

Do utrapienia przyda jej dawnego:

Tak wszytkie groby, Wszytkie aoby
W kup zoywszy, oraz opakaa

A ju si bogów niechtnych nie baa

75 Ni gorszej doli Oprócz niewoli.

696

60



tj^G WlEKSZK ZR MORSZTYNA 435

Mnie biednej koniec nieszczcia jednego

Drugiego stopie, gdym zdrajc mojego

A teraz pana, WJadzy poddana,

Który mi z paniej podl niewolnic

Albo w sw brzydk wprowadzi ionic, 8o

W nieczyste oe, Bro mi, moj Boe!

Albo w cieiiinicy gdzie zamurowan
I ju na wieczne wizienie skazan

Ach nieszczliw Zagrzebie yw.
A m moj drogi, m moj utrapiony 85

Abo gdzie srogim mieczem pooony
Lubo zimany Dwiga kajdany.

Na to go srogie fata wynosiiy,

eby go byiy ciej uderzyy,

By by wzniesiony Gorzej stuczony. 90

Na to do miejsca pomogy takiego.

By by od zdrajc chlebojedce swego

Niepostrzeony Na kark strcony.

Nieszczsna córo, ty pochodni bya.

Która ojczyzn w popió obrócia; 95

Dla twej przyczyny Posza w perzyny.

Po ci niezbdni gocie przyjechali.

Gdy ci za on srogiemu dah
Nie czowiekowi, Ale zwierzowi.

Lubo rozbojem ma by to nazwano, 100

O co za szyj trzymajc proszono:

iMiecz, ogie, trwogi, Dziewosb srogi.

Tak cho bez winy ojczyzn zgubia,

Przeci ofiar sama za ni b\a
Nieszczsna panno. Biedna Rozanno. ic&

A ty, o próne w troskach mych nadzieje.

Dla ciebie serce me najbarziej mdleje.

Synu kochany, Jue zimany.

Ju twej niestety krwie niewinnej chciwy

Ma Li w swych rku nieprzyjaciel mciwy, no

Wizienie swego Ju poddanego.

28«
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Próno niebo wzroku szerokiego

Powag straszysz zdrajc okrutnego,

Próno mu grozisz, Próno si sroysz,

116 Jako wic lwice potomek wspaniay

Na myliwego wzrok obraca miay,

Cho z adnej strony Niema obrony.

Zó przesze myli, a w tak gorzkim czesie

We te, które los okrutny przyniesie.

120 Cika odmiana Niewolnik z pana.

A jeszcze taki, e ju do stolice,

Z której dzi twoi zrzuceni rodzice,

Ju do wasnego Dziedzictwa twego

Nigdy nie przyjdziesz, kiedy utrapiony

125 U swych i obcych zosta ohydzony

Przez pryskowanie, Zemci si Panie!

O sroga rko, okrutnym elazem

miaa si pastwi nad takim obrazem,

Co mu adnego Niemasz równego.

180 Ju to trzeci raz niegiem zabielay

Góry, trzeci raz kos poyna zrzay

Dziem Bellony Rolnik strwoony.

Odtd jak nasze nawiedzi podwoje

Zi nieszczliwy, tak te oczy moje

lu Nie osychaj, Lecz we zach taj.

Teraz si jednak wszylkie wraz zmówiy
Biedy i na m gow obaliy.

Tak em do ziemi Przybita nimi,

Gdy nasz poddany zdradzieck prawic

uo Na pana swego podniozszy stolic

Wczora by manem A dzisia panem.

Lubo niedugo taka jego dola:

Do przepiorczego hospodarstwo pola,

Którzy je znaj, Przyrównywaj.

ii6 Mymy to sami byli tak szcz.liwi,

Mymy naj pierwej prawie tak myhwi
Anim si znali. Co panowali
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Przez tak dJugi czas nad tymi zbójcami,

Którzy si za nas stali ziemianami,

Gdy byo na nie Ostre karanie. iso

Lecz ten dostawszy zdrad pastwa tego,

Jakim dozorc bdzie rzdu jego,

Jakim zJym pJajc, Kiedy sam zdrajc.

Doczekam tego, e co on dzi alu

Mego przyczyn, to jutro na palu 155

Za t m szkod Wemie nagrod.

Lecz i ci wszyscy co mu pomagaj.

Niech si nagrody z nieba spodziewaj,

e bez przyczyny I bez wszej winy

Na nas powstali. Tak wielom junakom, m
Wgrom, Wooszy, Niemcom i Polakom

Tak wielkiej mocy. Bez wszej pomocy

Nie wytrzymaam. Bo gdy kula z dziaa

Zego Tymocha po udzie zarwaa,

W tak cik trwog Na mi niebog ics

Rzd wojny przyszed, em si przemienia

W lich odatk i przecie bronia

Bez kul, bez prochu, Z garci motochu

Zaporozczykow. Lecz cnotliwi Niemcy,

Lepszy ni swoi byli cudzoziemcy, 170

i mi bronih, Ci nie zdradziU,

Acz ma saw, upy niebogate

Maj z niewiasty; pewniejsz zapat
Wtpi nie trzeba, odnios z nieba.

Te s przyczyny, dla których aoci 175

Mych koca niemasz. Niech ju w tej gorzkoci

Serce me taje, Póki ez staje.

Foki tak cikie moje utrapienie

Ludzkiej natury nie zmieni w kamienie.

Bom w swej aobie Równa Niobie. iso
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697. Z Persiusza *.

Wielki Boe! ciszego na srogie tyrany

Nie dopuszczaj karania, jak gdy przekonany

Umys w niecnocie i sam przez si potpiony

Dre i blednc dla cnoty bdzie porzuconej.

5 Nie tak ci rozpalone sycylskie ryczay

Woy miedziane, gdy je miechy poddymay,

Ani tak miecz na cienkiej nici zawieszony

Straszy kark cho w purpur vvietn obleczony,

Jako tego, klery ju zapdzon no^
10 Leci na kark zginiony niepob(^n drog,

Nieupione katuje i drczy sumnienie,

Czego i swej najbliszej nie zwier/;y si eni.

698. Horatianum (Carm. III, 2).

W ndzy i w niedostatku, zaraz w modym lecie

Niewyrodny potomek niech zawsze w namiecie,

Niechaj pod niebem twardy swój ywot prowadzi

A w polu duym drzewcem o piersi zawadzi

5 Wciekego najezdnika. Tak na wylkniona

Z zamku poglda bdzie tyranowa ona,

Wzdychajc: o gdyby moj boju niewiadomy

Ma nie napad na tego, co to zajuszony

I niepohamov;any jako lew sroeje

10 A nieuchronn rk krwie potoki leje.

Pikna rzecz i przystojna za ojczyzn mi
Polec i wasn jej by przykryty mogi.
Zwaszcza, e te lkliwy przed ni' nie uciecze,

Tak w grzbiet tchórza, jak w piersi miaego ta siecze.

15 Cnota niefarbowana i mstwo wrodzone

wieci si, zasuon saw ozdobione

> W >Muzie Domowej« nr. 6.

* W »Miizie UomoweJK nr. 4 Tekst poprawniejsiy, czytaj w w. 13

mierci zamiast przed ni; w w. 2i skrzydami zamizsl piórami ] w w. 14

tu, nie ta.
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I tak niewzruszonego zav/sze animuszu,

e do bani pospólstwa nie nakania uszu.

Czy nie pikniejsza zawsze dzielno i ochota

Nieli prónowanie gnunego ywota? ^

Poty póki wiat stoi, mstwo Hektorowe

Nie bdzie zapomniane i Achillesowe.

Tvm Alcvd i z Polluksem s midzy bogami,

Takimi wyej soca wzbili si piórami.

699. Z tego Horatiusza (I, 27).

Panowie, nie wadcie si i takiego gr/raotu

Nie czycie, nie wojsko to tu.

wiece, kufle, szklenice, trunki co nas chodz,

O jako daleko chodz,

Od zbrój krwi popluskanych, od wietnych pancrrzow,

Od paaszów i koncerzow.

Wszakemy uczynili zacig pod tym chodem

Z winem i z tym starym miodem.

A wiecie, e to Bacchus nie jest pan wojenny

Tylko miy i przyjemny.

Ale jak si rozchodzi czsto i samemu

Zdoa Marsowi srogiemu.

e jakby nosi podci, tak na podziwienie

Uderzy nim wic o ziemi.

Uspokójcie ju, bracia, ten huk i ajanie,

Którym si grubi poganie

Brzydz, ale kady swego pilnujc wezgowia

Powinszujmy sobie zdrowia.

700. Z tego.

Witaje, brat cnotUwy! A czy zdrów, czy duy?
Jako ci teraz szczcie na tym wiecie puy?
Jako ci si te ten chleb onierski nadaje?

Ale co ci przynioso w te tu nasze kraje?

Dawny moj dobry druhu, my zawsze i w boju

Krew podle siebie lali i zasi w pokoju
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Niejeden dzie i z noc zczony przepili,

A zato e nas trwi czas, my go trawili.

Mianowicie czy pomnisz, gdy ono w namiecie

10 Ostatni wytrzs, potym dano nam po grzbiecie.

My szczliwi chociemy stracili, e sami

Uszlimy i nie padli z drugimi trupami.

Ty nie wiem jako uszed, ale mnie si zdao,

e jakoby mi ztamtd co za eb wyrwao.

1.5 Dzikujmy tedy Bogu, e te obie gowie

Jeszcze ywe zostay, a za spoin zdrowie

Wypijmy cho po jednej. Ja dzi wesó bd,
Gdy podle mego druha dawnego usid.

701. Z tego.

Widzisz jako ju niegiem przyprószone

Góry, pola zbielay,

Jak rzeki pozamarzay

A drzewa goe z licia obnaone.

.«> Co mamy czyni? siadszy przy kominie

Z swymi dobrymi ssiady

Zayjem sobie biesiady

A tymczasem te za chwila przeminie.

Porucz to Bogu, jeli ci co piecze

10 A zayj dobrej doli,

Póki masz wiek powoli.

Który jako wiatr tak z szczciem uciecze.

Ludzie nie wiedz jako si starzej.

Dzisia si widzisz mody
i« A jutro te jagody

Biaym okryte niegiem oszedziej

A adn wiosn ju nieodmodzone.

Nie spdzisz tego mrozu

Do samego przewozu.

20 Gdy na jezioro wpyniesz niezbrodzone.
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702. Z tego ».

Chopcze, przynie ostatni na stó wina flasz.

Co zjem, spijem, to nasze

A jak biedni pomrzemy,

Tak kosztownego wina ju nie skosztujemy.

By si o wszytkie rzeczy serce troska miao,

Juby go w nas nie stao.

Jeeli ci co boli,

Wszytko szlachetnym winem zayje powoli.

Tym najwikszy frasunek, gdy si eb zagrzeje,

Tak jako lod stopnieje. i

Nie zawsze Febus z ukiem;

Czasem usiadszy z lutni pod wesoym bukiem

Bije w rozkoszne strony a echo w pustyni

Dwiki trojakie czyni.

Mars nie zawsze sroeje, i

Nie zawsze srogo patrzy, czasem si rozmieje

I sam i wszytkich górnych mieszkaców rozmieszy,

Kiedy pod sieci dyszy

A chromy tu nad progiem

Schyla si, by o podwój nie zawadzi rogiem. 2

Bdmy tedy weseli, a lutnia cnothwa

Niechaj nam wdzicznie przypiewa.

Umie ta pieni sia.

Zwaszcza jeeh sobie ju w kras podpia.

703. Myl ludzka*.

Powiedcie mi sodkie strony

Lutnie mojej ulubionej,

1 Te i poprzednie transpozycye z Horacjusza w »Muzie Domowej

«

nr. 24; w w. 8 zamiast zayje: zgoi si; w w. 16 »Wirydarz« mylnie

swego zamiast srogo; zamiast w. 17, 18 czytamy w »Muzie« : Czasem

swoim przypadkiem drugich rozweseli W sie zapany w pocieli; w w. 19

juz (Wiryd. tuz]\ 22 za-ipiewa (Wiryd. przypiewa).

' >Muza Domowa* nr. 25.
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Po których ktach wiata obkana
Tufa si teraz myl moja stroskana?

£ Czsto jej doma nie bywa.

Czsto z niego wylatywa

I skrzydami swymi niecigymi okiem

Lata tam i sam po wiecie szyrokim,

Tak e jej ni nocne cienie

10 Zwabi ani wit przvenie,

Tak e jej czasem wygldam niebogi

Wanie jak gocia z jakiej dugiej drogi.

Mocny Boe! toe wiele

I w tym naszym biednym ciele

!•'> Zostawi znaków twej boskiej mdroci
I niezrównanej cieniów wszechmocnoci.

Najwicej jednak swobodna

Myl jest podziwienia godna,

Któr najbliej w tej tu miertelnoci

L'o Przystpujemy do doskonaoci.

Co na ziemi pod obrotem

Soca z jej porówna lotem?

Nie tak ptak rczy, nie tak niecigniona

Leci z ciciwy strzaa wypuszczona,

-6 Nie tak si ognie byskaj

Nie tak gromy wypadaj.

T czowiek, jako jest ziemia szyroka

I jako duga, w jednym mgnieniu oka.

Nim raz powieka zapadnie,

30 Wszytk moe zwiedzi snadnie,

Gdzie na Bazorskie bogaty skopuy

Ormus poglda, lubo gdzie insuy

Kanarskie le, na kocu
wiata, przy zachodnim socu.

3f. Gdzie od Grodontu akwilony wipj.

Gdzie austry z krain, które dzi nadziej

Dobr tamci nazywaj,

Co na poudnie mieszkaj.

703
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Zwiedziawszy nawet tutejsze Triony.

Przeleci prdko i w podziemne strony. 4o

Co wic w jedneje godzinie

Tego si u niej przewinie?

Nadto nie tylko po krainach ziemnych,

Ale po morskich otchaniach bezdennych

Pywa, prdzej ni odziane 4.-.

usk ryby objijkane.

Czasem nad górne soneczne obroty

Niezmordowane zanosz j loty,

I znowu ztamtd w krainy

Ciemne srogiej Prozerpiny. • 50

Zgoa nie najdzie rozum ludzki tego,

Coby jej miao by nieprzystpnego.

Powiedcie mi sodkie strony

Lutnie mojej ulubionej,

Po których ktach wiata obkana 50

Tua si teraz myl moja stroskana?

W tamtej ci jest pewnie stronie,

Od której nam wschodzi sonie.

T, cho okropne Wulturny z niej wiej,

Ja przecie dobr nazowi nadziej. co

704. Jzyki ludzkie *.

Oset rad kole, pokrzywy parzaj

A starte polne jzyczki ksaj,
Ale domowe w zoci niezrównane

Z tymi wszytkimi, kiedy wyuzdane

Poczn si czyj zabawia opiek, 5

Kol. ksaj, parzaj i siek.

Nie tak szkodUwe sardyskie krainy

Zioa wydaj; nie tak ze gadziny

Jadem parskaj w wszytkorodnej ziemi;

Nie tak w wiszczy dy troistyrai; 10

* >Muza Domowa t nr. 26.
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Nie tak jest srogi, tak nieuchroniony

Miecz na obiedwie strony wyostrzony

Ani tak z szybkiej ciciwy puszczone

elece w nagim ciele utopione;

15 Nie tak okrutne byJy Atreowe ^

Tasaki, kiedy rozciwszy w poow
Dziatki niewinne w sztuki porbay,

Z których na ronach jedne czonki dray,

Drugie miotay wody wylknione,

20 Koty jczay na ogie wstawione.

I kruk piekielny nie takiej srogoci,

Który ywego wydziera wntrznoci

I gdy je spasie, drugie dodawaj

Mk wiecznych, kiedy coraz narastaj.

25 A lubo si te w przyjaznej podstaci

Uda chce, niemniej okrutnie zatraci

Jako trujce godnego jagody.

Jak zaraone pragncego wody,

Jako syreny, co sodko piewaj,

30 Potym upionych w morzu zatapiaj.

Tak wic i pczoki sodycz zwiedzione

Zego jzyka do gara wepchnione

Szkodnego ptaka, wnet drogo przypac

Zdradnej ponty, kiedy ywot strac.

35 Nie darmo pismo wite i prorocy,

Piszc o dziwnej tego czonka mocy,

A [go] do styrow wielkich przyrównuj,

Którymi cae okrty liamuj.

Tym Cyrce dobrych kawalerów sia

40 Ulissessowych w rone obrócia

Podstaci ywe, martwe, a w kamienie.

Samo w swej mocy majc przyrodzenie,

* Dopisano: »Seneca Tragicus in Thyeste scena quarta«
;
póniej,

do w. 22: »Tycion«.
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e ci co przedtym ku niebu patrzali,

W bocie z spronymi winiami pyskali;

Drudzy warczeli, szczekali i wyli, 45

Gdy we psy od niej obróceni byli.

Byli i tacy, co Jusk i skrzele

Majc pywali po jeziorach miele.

Nawet i rozum, acz go nie zabraa

Wszytkiego, jednak tak zapakowaa, 50

e sobie stan on wszyscy smakowali

Ani o pierwszym wspomina dawali.

Tym i soneczne hamowaa biegi,

Tym i ród lata zimne sua niegi

I dde w pozimy laa, tym zielone cr.

Drzewa kilkakro na rok ozdobione

Listem i jabkiem a za drugie schny,

Kiedy je mone sowa jej przekly.

Tym nawet wiedma dziwnymi sposoby

Zimne umarych otwieraa groby. eo

Przez ten gadziny ze abo si daj
Wzi w rk, abo w sztuki rozsiadaj.

Ten srogie wichry i chmury gradowe,

Ten i straszliwe grzmoty piorunowe

Trzyma, od tego w tward klub wzity c.^.

Piszczy jako w i sam czart przeklty.

Trzykro szczhwy, co i jawnej zwady

I potajemnej ustrzee si zdrady

Nieprzyjaciela tego, który suszy

Szpiki, a ciao zabiwszy i duszy 70

Jeszcze chce szkodzi, gdy jej potpienie

Naznacza, cudze nicujc sumnienie.

Który nietylko na nisze Triony,

Ale na same niedostpne trony

Najwyszych niebios (o zoci przeklta) ^a

Targa si way. Jak wielekro wita
Stolica paska miewa obelenia

Od przekltego jzyka blunienia?
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Ta niepobono i zajado wcieka

,. Czsto w najgbsze prowadzi go pieka,

Ztd my nieczystych duchów niezhczone,

W ten wiat na sobie wiezie posadzone ^

Ja gdybym wiedzia, e te co z obory

W jatkach, takieje cnoty s ozory,

r, Odrzekbym si ich, cho co je jadaj,

Ze to najlepsze miso powiedaj.

A jeli zato, em tu ich przymioty

Zacne opisa, na swoje obroty

Wezm mi (bo któ przed nimi uciecze?),

o Doczekam, e je kat tyem wywlecze.

705. Na sukni niewolnicz JE. Mci pana Franciszka Krzynie-

ckiego, jedenacie razy postrzelonego, anno 1656 *•

Pytasz, co to za barwa i którego pana

Ta z zgrzebnego potniska uszyta sukmana?

Ow to stary wyjadacz, Mars, ow to okrutny

Zwajca, bog krwawych bojów, dzisia tak rozrzutny,

fi e ju niiasto pancerzów, miasto wietnych zbroi,

Miasto lampartów, w tak barw swoich stroi.

Ale by jeszcze widzia i potrzeby, bracie,

Jakie dano, e wanie przystoj tej szacie.

Jedenacie guzików rycerskiej roboty,

1!) Które ani szmuklerska rka, ani moty
Zotnicze odkoway, ale je odlaa

Ta rka, która do tej suknie przyszywaa.

A na [)rzystaniu tak kold nam dali.

Ze si przy niej niektórzy i z dusz rozstali.

15 Moja jaka rogata, e jeszcze zostaa,

Cho dla prdkiego wyszcia tak wiele dróg miaa.

* Dopisano: »Kiedy klnie kogot.

« >Muza Domowaa nr. 22; w w. 15 i 16 czytamy tam: Moja ja

kosz [\) rogata, e zostaa jeszcze, cho niejedno do wyszcia zrobiono je

nrcjsce.
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Gdv nas tak czstowano, podobno by w gachy

Ten nasz miiy pan zapad w Wulkanowe gmachy,

I jabym go by wtenczas pilnowa tam wola,

Prdzej bym go by ostrzeg i prdzej zawoa, 20

Ni jego stró ospay ^, e ju wschodzi soce,

A takby go przy cudzej nie zastano once.

Turczyn w mikkim jedwabiu, w wietnym zotogowie

Pers chodzi a bogaci w zoto Arabowie

W zote kanaki, w zote stroj si acuchy, 23

Ty Moskw icinie wolisz sobole kouchy.

A moja taka za me odwagi zapata,

Ta mizerna na grzbiecie zdziurawionym szmata.

Przeto was egnam wojska, a przywitam moje

Was podane wczasy i lube pokoje. so

Ju si zacign pod znak askawej Wenery,

Wkrocz w now z grzecznymi sub kawalery.

Wszak i Herkules we lwim upieu na ono
Sw mi posadziwszy, dwiga jej wrzeciono

A ta mu pyszne wstg z wizywaa skronie, 35

Tak wic sromu nie bywa w mioci zasonie.

Tobie, Gyprydo, gdy ci przyjazn uczuj.

Pikn biaych gobków par ofiaruj.

Tobie za dziewosbia ofiaruj Juno,

Równe mikkim jedwabiom podarowa runo. 40

A i owieczk zarn pospou z blinity.

Tylko mi pofortuni umys przedsiwzity.

A ty zato, e ma tak zdziurawiona skora,

Zy Marsie i starego nie godziene kura.

706. Do JE. Mci pana Aleksandra Mierzeskiego, porucznika

ksicia Imci Radziwia list, jadc do wojska koronnego ^

Mny wielkiego wodza poruczniku,

Z ktorymem nieraz w zacnej braciej szyku

' >Kur«. W w. 30 czytaj za »Muz Domowa : Z dawna pozdne

wczasy i t. d.; w w. -ii jagniejy^ lue blinity, w. 42 zamys; w. 43: A ty

zato, ze w ciele mym nie jedna dziura i t. d.

» »Z Dojlid* dodaje »Muza Domowa* nr. 20.
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I surowemu (co czciej) Marsowi

I szalonemu suy Bachusowi,

5 Tamtego srogie krwi farbujc pole

A temu penic ofiary na stole,

Teraz w domowe dostawszy si ciany,

Rzucam do ciebie prezent obiecany.

Ubogie wprawdzie, bom sam nie bogaty,

10 Nie mam nic nad ten birkut i buaty,

wiczonej rki Czerkiesiiia dzieo,

Tak wiele si te pod wacem zdobyo.

Wiem, e ci zasta a ty z sw druyn
Liczysz godziny, rycholi przemin,

15 Wiaroomnemu kiedy Rusinowi,

Macie wiczenie da Moskwicinowi.

Jeeli w polu tak stawa bdziecie,

Jako w Warszawie w twoim kabarecie,

Zlitnie si Wiazma pono i w stolicy

•20 Pobledn z strachu zdradliwi zmiennicy.

Czy to dni Florae? czyli te to owe

Nastay byy czasy Bachusowe?

Widzie was byo kiedy midzy szyki

Gste kieliszków z wielkimi okrzyki

25 Harcownik wiiada a sporsze krysztay

Te si naj pierwej pod szabl puszczay.

To si i rzednhn, co wielkim czynio,

Maego gminu i liku nie byo.

Idcie w Boy czas a ja do Korony,

30 Gdziem wiadom dzia ogromnej Bellony.

Tam wasze midzy koronnymi syny

Ogasza bd niemiertelne czyny.

A skoro pierwsz potrzeb wygracie,

Przez prdkolotn poszt gdy mi dacie

35 Jako swojemu zna rezydentowi,

Najjaniejszemu w lot majestatowi

Wszytko donios: tak kto wikszej sawy

Dokae, wemie bogatsze dzierawy;
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Ci zasi, których nie tak znaczne czyny,

Drobniejsze bd odbiera daniny. 40

707. Do Imci pana Huryna, sugi ksicia Imci pana koniuszego

W. X L. podczas odjazdu ks. J. M. do Baru.

Luby moj bracie, moj zacny Huryne,

Wiem, e ty tsknisz po swoim Morstynie,

Lecz on po tobie i po kompaniej,

By wiedziaJ w jakiej jest melankoliej!

Gdy sobie wspomn, ecie wy szli w pola ^
5

A my w ostatni kt leziera Podola,

Przyzna si musz, zacny Wadysawie,

em tu sam zosta, zajrz waszej sawie.

Lecz upominam, idcie w ostronoci,

Bo pewnie w drodze bdziecie mie goci, 10

Na których przecie, cho was tam niewiele.

Wiem. zacni bracia, uderzycie miele.

Jak cny marszaek ^ dopadnie dzielnego

Konia, Marsowi konsekrowanego,

Jak lew w posoce smoczej zjuszony 15

Zwali pogaski trup nieprzeliczony.

We krwi zmoczon szabl gdzie zamierzy.

Zdechnie ordyniec, cho go nie uderzy.

Czy mao tam jest dobrego junaka?

Koniuszy Mazur, z Litwy Komuniaka, 20

Twoja te rka wiem pooy wielu,

W harcu i w boju odwany Danielu.

Kosoch z Sowczyskim i to pikna para,

Wiera niejednego ubije Tatara.

A i ty co si rodzi w Kompientynie 25

Zacny Swinarski, niech twa dzielno synie.

1 sPodobno ma by: ecie zeszli z pola€. Tr. domys mylny. W »Mu-

zie Domowejd nr. 21 czytamy: ecie poszli w pola ; Huryn nazwany star-

szym pokojowym (Bogusawa Radziwia), dodano w tytule »do Baru z obozu

z pod Kamieca Podolskiego ; w w. 2 po twoim zamiast po swoim.

* »Mierzeski, marszaek Wikomirski* Tr.

Wirydarz I. 29
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Wypu lotnemu wodze dzianetowi

A utni lewe ucho ordycowi.

A klo wypisze, abo kto wypowie,

30 Jacy s w boju Kondratowiczowie?

Ciebie nie wspomni i z twoim rodakiem,

Wam nie z ordycem, ale z srogim jakim

Bi si gigantem. Któ takich zwojuje,

Gdy we zlyra razie brat brata ratuje?

3a Co wam te z pola uciecze. ostatek

Wypadszy z Baru w pie wytnie Rogatek.

A wasze boje, wasze krwawe szyki

Niech Urbanowicz wpisuje w kroniki:

Ow to wasz mdrzec, który na popisie

40 Siedzia na mule w zupenym kirysie.

Temu najlepiej, zna si z Tatarami,

Zjadi poi kobyy pod Googorami.

Co mi te wieo przywieziono z Rygi,

Pstrgi, ososie, minogi, ostrygi:

45 Z ubogiej, ale uprzejmej ochoty

Posyam lubej braciej na suchoty.

708. Kostyrowie wojskowi.

Usiadszy raz w namiecie na hetmaskiej warcie

Trzej towarzystwa, chcieli szuka szczcia w karcie.

Tak przestawszy ju gby moczy w wielkiej czarze.

Zacili si polskiego pasza po talarze.

6 Zaraz jeden: Dawajcie; wino si wicio.
Wszak wiecie, e mi zawsze przyjacielem byo.

A drugi z dzwonki na stó: Broni tej, zawoa;

Due, cho ich dwa tylko, aden im nie zdoa.

od! Ba i tej broni. Bracia, ja si kaj.

10 Nie dopuszczam, dograwaj, ze to obyczaje,

Kaja si ju za drug: to dwie pieiwsze, a ty

Wiedz, panie, e ju pewnej nie ujdziesz zapaty.

Jeszcze od pod kozyr. Nu j. O ta moja.

W ten jaka jest dawajcie, ba i ta oboja.
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Teraz czerwie. A trzeci o\v: bracie, kozyra. 15

Pacie; tak wic wygraje^ skwapliwy kostyra.

Pierwsze kocita za piot. Nic to, dajcie karty

A na kogo inszego schowajcie te arty.

Ja Pasz. Ba i ja chocia z trzema kozyrami.

I ja cho z dobr szpil id te za w^ami. 20

I teraz Pasz, przystawmy. Taka bywaj zawsze.

Cztery wyszniki w rku, to pieniki nasze.

Nue. Ba witaj mi to, znowu ma jednaka,

Podcie do mnie pieniki, wszak wygrawa taka?

Ten mknie talery, a ten ju si z jadu ksa, 25

Coraz zawiesistego pocigajc wsa,
Który mu si jak puhacz na plute odyma,

A kart jako jastizb pazurami dyma.
Panowie, kto przegraj e, niechaj si nie gniewa

A kto wygra, z drugiego niechaj nie przedrwiewa. 30

A co, by ci zabito! spodkiem do podoka

cie wnet tuza, jako zodziej czapk z koka.

To esz, by ci zabito! Wej karta znaczona,

Wej midzy nie i matka najszersza woona.
Ba i to esz jako pies, nie dowiedziesz tego, 35

Jeszcze to nowe karty. Nu jeden drugiego

W gb jak w malny garnek. Stójcie! Obóz to tu,

Nie ujdziecie panowie wielkiego kopotu.

Ci tu, drudzy ^ na bbnach. Ej nu kosty maty.

Wszak znajesz hracza, nie daj broszom zahybaty. 40

Odynastych pod zapa, Osm; nu toho to pana

Osmihni z ferezyjej i toho kaftana.

Karczemna to, ubijesz. Ej nue kwatrami

Lub zyz z tuzem lub cynek z dryj, szczcie z nami.

Ot jest, daj bracie stawk. Nu try siem, kostenka, 45

Ot cztery niewiehczkie, lulenki maleka.

^ »Towarzystwo« Tr. Przy w. 16 zamiast wygraje »przegrawa« Tr.

W ten w. 14 przy kartach, dodawanie do maci. W uMuzie Domowej*
nr. 29 »Kostyrowie obozowi «.

* »Piechota« dopisa Trbe^-ki; przy wierszu 77: »Cli?opcy«.

29*
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Czerczata nieboata. Ej nu na boJoty.

Ot Rucki z chorgiewk, daj czerwony zJoly.

Teraz ze Odynastych. Koci, szczypiesz gracza;

50 Zgryz ci. Ej strznie, dobra si naznacza.

Ej budet, podwiazujet. Ej nue szestyniec,

Sze bdzie je i pannie zostanie, na wieniec.

Dwie dryje za sze, chybia siedmiu; tak kociana,

Tak z hoUka urobisz weUkoho pana.

55 Odynastych i po to. Dajcie posinego,

Nazbytecie to, panie, rczy do cudzego.

Ej nue Odynastych. Dziesi. Nu cynkami

Kusznierskimi, stokami Abrama zubami.

Ej piat, opiat podwizuj, bdzie ta po chwih,

GO Wszak pod Pitkami naszy kozaków pobili.

Ot jest, nu znowu trysiem, ot panu dwanacie!

Panie, przegraje taka, te kreski pomacie.

Ej siem znowu. At Esy, znowu si przegrao!

Koci, czy nie znasz gracza, a co ci si stao?

65 Ej budesz koli schoczesz. Jed, bracie, i po to.

Pobra djabe monet, niech wemie i zoto.

Hajwo koci pod stoem, poka je sam dzieci,

Czy nie macie tam drugich, bo wy to umiecie?

Wej pogaskiego syna, jak poszaibierowa

70 Kostk, jak j poduba, jak w ni naspiowa

Srebra ywego. Weje jak po jakim ledzie

Po smarowanym stole, przetoraci mu jedzie

Kostka, jako j zoy. To esz, chybaby to

Sam umiesz szalbierowa, bodaj ci zabito!

75 Zdechniesz pogaski synu, tylko ci raz chopi.

Ej stójcie, garera gracie w hetmaiiskiej to szopie.

Tam do djaba na majdan! Trzeci warstat zasi

Ju si nie w takim, jak te odprawia haasie,

Bo pod póciennym potem usiadszy dwaj cicho

80 Jeden cot, a za drugi czciej woa licho,

W liszki kozackie. A w tym, do koni! do koni!

Krzyk po wszytkim obozie, nu od kart do broni.
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Konia, Wolski! Ej niemaszci pieskiego syna,

Czy go djabli porwali, tego poganina?

709. Pamitka dobrego konia, anno 1655 '.

Muzy, o pikne muzy, nadobne boginie,

Wszak wam i dzisiaj ten zdrój krysztaowy pynie,

Który od wieków w twardej opoce zakryty

Lotny Pegaz bystrymi wykowa kopyty.

Pomnic tedy na dary konia skrzydlatego 5

Wspomnicie i potomka jego dropiatego.

Który cho skrzyde nie mia, ale jego biegi

Takie, e na dopiero przyprószone niegi

Wypadszy, tak po wierzchu rcze zbiera nogi,

e po sobie najmniejszej nie zostawi drogi. 10

Móg i po zrzaym zbou biega niewcigniony

A kos lotnym kopytem aden nieruszony.

Gdy te pooonego dopada zakadu,

Na nieruszonym piasku nie zna byo ladu.

' Na wod co dziwniejsza nieraz zapdzony 15

Zabieg staje i drugie rowien niecignionej

odzi i zasi w tyme locie si wróciwszy

Upada na brzeg, ledwo co kuty omoczywszy.

Co si na nim nabio wilków, co rogaczow.

Co odycow bez sieci, bez psów i bez szczwaczow? 20

A kiedy do herapu, to wic przed wszytkimi

Dropiaty naprzód chodzi charty najrtszymi.

Czasem i min kota, e nim si pokwapi

Nazad nim nakierowa, a ju po herapie.

A kiedy si wojenne muzyki krzykliwe 25

Ozway, wtenczas serce zna byo w nim ywe.

Co i bez kaczuka, bez prta, ostrogi

Podnosi si, eby mu móg podpa pod nogi

' sMuza Domowa* nr. 30. oO koniu wzitym ze mn w potrzebie

z Szwedami pod Krakowem d. 20 iunii a. 1656«. W. 8—10 brzmi w »Mn-

zie<' : »Takie byy, e kiedy wypadi wic na niegi Przyprószone, tak po

nich rcze zbiera nogi, e po sobie i t. d.
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A jako swe trbacze wygrawali noty,

9 Tak hasa i tak gadkie kierowa.!" obroty.

A jeli te o jego chcesz wiedzie urodzie,

Wierz, e nie na cudniejszym w samym Carogrodzie

Siada najwyszy wezer, kiedy na dywany

Tysicmi kawalkaty bywa wprowadzany.

5 Na takim wic nadobna Kamilla siadaa,

Gdy mna dziewka zbrojne bufy przerywaa.

Na takim on zwycizca wielki, co po supy

Alcydowe z caego wiata pobra upy.

Naostatek pewnieby i febusovA^ego

o Cugu by nie poszpeci u wozu zotego,

Gdyby który skalecza lubo ochwacony

W morzu lub od Wulkan a w Lsmnie zagodony.

Nozdrza, te ywe ognie pryskay szeroko

Rozdte a wesoe i wypuke oko;

) Uszko ostre a gówka sucha, zaczesana.

Na ksztatnej szyi grzywa, jak brew zamuskana,

Pier jak u owych dziewic, co dzieciom ssa daj,

Z której suche a gadkie nogi wyrastaj,

Ani wielkich goleni, ani wysokiego

o Kuta, ani kosmate, ni rogu skpego

Brzucha nie zna, tylko si troch u hrubego

Moszna zawiesi, uda za podkasaego.

A krzy i grzbiet tak paski, e cho czasem w ciele

Nie by, przecie pooy na nim si móg miele.

5 Zgoa cokolwiek innym piknego zdarzyo

Przyrodzenie, to wszytko w jednym widzie byo.

Chodziwy, gadki, rczy, obrotny, szapisty \

Pracowity, powolny i nienarowisty,

Wesoy i stateczny, rzewy, natarczywy,

io Nog pewnych, gby dobrej, czuy, nielkliwy.

* W Mtizie Domowejc szyk rylmiczniejszy : Gadki, rczy, cho-

dziwy, obrotny i t. d.; w w. 63: Dosta si by? czy ten znak i t. d.
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Z. mia na prawym udzie, znaczne z wypalenia,

Czy dlatego, e panu takiego imienia

Dosta si? Czyli ten znak dlatego wyryty,

e znaczny, zawoany by i znamienity?

Czyli te (bowiem na Z poczyna si i to) «

e mnie i z nim pospou mao nie zabito?

I dlatego i przedtym w takiej bywa sawie,

e na nim wielki hetman ^ jedzi po Warszawie.

I tu kdy si dosta w takim by szacunku,

e go wielkiemu panu sano w podarunku. 7

Lecz równ pierwszej dol, znowu go pohacy,

Naszy pobratymowie wzili i z posacy.

Jue cnotliwy koniu niechaj tam po Krymie

I po dzikich Nahajach dzielno twoja synie

A ja ci nie zapomni, bo póki y bd, 7

Ju podobno równego tobie nie csid.

710. Lament w zakochaniu.

Czemu mi srogi i nieubagany

Kupido trapisz? przecz okrutne rany

Sercu zadajesz? Czemu za cel nowy

Stawiasz je oczom piknej biaej gowy,

Z których postrzay na mi wymierzone

Tam si wracaj, skd s wypuszczone

I czyni cudem dotd nieznajomym,

Ze wraz zwycizca pada zwycionym.
Czemu mi wdawszy w okowy mioci
Wszytkie zagradzasz drogi do wolnoci? 1

Czemu mi dajesz i bierzesz nadzieje?

To wiatr pogodny, to przeciwny wieje.

Trujesz a wszytkie odcinasz sposoby

Wyszcia z tak cikiej i smacznej choroby.

Bo gdy si czowiek w swym nieszczciu mieje, 1

W chorobie kocha, tam niemasz nadzieje.

* Dopisano: Janusz RadziwiJ wojewoda wil. i hetman wielki W. X. L.
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Pragn wolnoci, niewol smakuj,

Rzucam kajdany i za je cauj.

Pragn by w jedno ciao z t spojony,

20 2 ktorbym rad by morzem rozdzielony.

Soceli wieci, nocli dzie zawiera,

We mnie ma troska nigdy nie umiera.

Ta mi w dzie suszy, ta mi si na oczy

Pospou ze snem najpierwszym wytoczy.

25 Obracam ciki kamie wespó z onym

Do nieskoczonej mki potpionym.

Ju bdziem w górze i za nieskoczone

Zamysy prdko na do pochylone.

Pragn jak drugi Tantalus ochody

so A wporód zdroju nie dopadn wody.

Gód ciki cierpi a wargi akome
Oszukiwaj owoce znikome.

Zlituj si prosz, czasie podany,
Lekarzu serca, a okrutne rany

35 Nielitociw zadane mi chci.

Jeeli mona, ulecz niepamici.

711. Epithalamium pewnym osobom.

Moje kochane, moje drogie siostry,

jakoecie przyszy na hak ostry!

On wasz panieski pikny stan wesoy

W niewiecie biedy, kopoty, fasoy

5 Przemieniycie; a zabawy wasze

Bd niedugo dzieciom warzy kasze.

Co przedtym wonne zdobio was ziele,

Powlecze si sie nieksztatna po czele.

1 same ksztatne i tak wcite w pasy

10 Prdko bdziecie jak kapustne fasy.

Rozumiem, e wam tej krasy ubdzie,

Kiedy w rzd druga swój zagon osidzie.

Nie klockami to po stole przebiera,

Z ostem pokrzywy z zagonów wybiera
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Lubo w arnach mle lubo u kdziele 15

Zgrzebne pazdziorki gry. O jako wiele

Tych speciaow biedne wyplujecie.

Dajc zna, jako ten stan smakujecie.

Oznajmuj wam, e tu dla was obu

Nagotowano niesmacznego bobu, 20

Zgniej kapusty a przytym zawczasu

Przysposobiono mierdzcego kwasu

I napieczono dla tak miych goci

Czarnego chleba z plew, otrb i oci.

Ssiedztwo takie, gdy si wychylicie 25

Za próg z chaupy, zaraz usyszycie,

Czegocie pono nigdy nie syszay,

Lubo i w domu wczas i pokój may.

Dzieci gwat nagich, brzuchy jako lutnie,

Wszytkoby jady a pacz okrutnie. 30

Jedno si stucze a drugie oparzy,

Wrzask, krzyk, a czelad ustawnie si swarzy.

Druga za pastwo okradszy uciecze,

Tak si za jedn druga bieda wlecze.

A pan maonek: a jamci szalony! 35

Zachciao rai si w takie czasy ony.

At kiedy czowiek biedy sobie szuka,

Lepiej byo gdzie suy za hajduka

I krwawi robi na t sztuk chleba

A mniejby byo jednemu potrzeba. 40

A kiebym 1 jeszcze mia te pomoc jak
Z tej miej ony, ale pluch tak
Zaraono mi. Abora ja pisaa

Do ciebie, abom po ci posyaa?

Jejmo si ozwie; wiate rai zawiza 45

A kto ci prosi, eby si obcia
on i doraem, kiedy temu sprosta

Nie uraiesz, i mnie lepiej byo zosta

1 »Podobnoby lepiej: A gdybym «. Tr.
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u pana ojca, ni by niewolnic

so A ty choby by zosta' i wonic.

A pan do kija; pani krzyknie rata!

Biegaj dziewczyno w skok do pana brata.

Ej stójcie, panie! Nie bijcie mi siostry,

Bo o jej krzywd mam ja pa<tasz ostry.

712. Biedy podróne.

Zabdziem nieboras, barzo w ciemnej nocy,

Deszcz mi siecze pospou z niegiem w same oczy.

Konie oba ustay, drygancik i z klacz,

ona chora i zrzdzi, dzieci barzo pacz.

5 Ulgnem w srogim bocie, koo si zamao,

Bartek od koni uciek, mnie ju si nie stao,

Sam tylko woz dwigajc, a jeszcze bez drga,

Godnym jak pie.s, na straw nie mam i szelga

A przed trwogami trzeba uchodzi co prdzej,

10 Jeli to mao pociech, powiedz mi co wicej!

713. Na znami.

liczna muszeczko, sia si waya,
e si na takim miejscu posadzia,

Ktoregobym ja cho pocaowanie

Mia za swe szczcie; a tobie mieszkanie

5 Na tak kosztownym gruncie pozwolia

Natura, czym w nas wtpienie sprawia,

Gzy ty twarz zdobisz, czyli te twarz ciebie,

Jak jasn gwiazd na pogodnym niebie.

Ale ostrzegam, niedugimi czasy

10 Niewielkie muszko bdziesz miaa wczasy.

Bo si to stanie na wdzicznym policzku.

Go bywa muchom u Wocha w kieliszku.
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714. Gdy ksi Im Bogusaw Radziwi u stou Icurfirsta Imci

w Królewcu siedzia, a przeciw niemu trzy ksiniczki kur-

landzkie in anno 1669 \

Znowu ziemskiego Jowisza biesiady

Pamitne wiatu wznieciy nam zwady,

Kiedy za penym ambroziej stoem

Piknym usiadszy trzy boginie koem
W wielkiej o gadko zazdrosn niezgodzie

Ciebie pierws:?ego w miertelnej urodzie,

Cny Radziwile, sdzim obieraj,

Od ciebie jabka Eridos czekaj,

Luboby pono druga z nich wolaa,

eby jak Ewa Adamowi daa, i

Patrz jako pikne, wdziczne na wejrzeniu,

A e i smaczne i e podniebieniu

Smakowa bdzie, wtpi nie potrzeba,

mierci w nim niemasz. Same zato nieba

Rkojmi bd, e za przesze szkody i

Nikt ci tak smacznej nie wemie nagrody (jagody).

715. Epithalamium Jmci panu Janowi z MierzniaMierzeilskiemu,

marszakowi Wikomirskiemu, starocie wasilkowskiemu; ale

niezdarzone raczej w epitafium obrócone niej.

Bari/ bogów w imieniu^.

Jowisz z Minerw darowali gow,
Apollo swój uk i strzay gotowe.

Neptun da trydent, gdy bdziesz na wodzie,

Mars serce, Wulkan bro pewn w przygodzie.

Juno ci sama w stan maeski swaci,

Erycyna ci w potomstwo zbogaci.

Rczy Merkury rzewo w tobie wznieca,

Zoty Kupido biaej pci zaleca.

* >Muza Domowa* nr. .32; w w. 2 icrociy nam. W tytule niezna-

czne odmiany.

» 9Muza Domowa* nr. 27, str. 25S— 275.
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Eolus wiatry posya szczliwe,

10 Najady wszytkie tobie s chtliwe.

Sybilla te tak prorokuje, e ci
Kroi skarbów Pluton zbogaci na wiecie.

I jeszczeby si wicej napisaJo,

Ale ju imi i pióro ustao.

Bankiet hogow.

Tara kdy bramy Olimpu jasnego

Najwarowniejsze, gdzie si Cyklopowie^

Chcieli dobywa za wieku dawnego,

W kup zebrani niebiescy bogowie

6 Iz boginiami wespó, pikne koo

Zasiadszy sobie w lubej kompaniej.

Niebieski bankiet zaczli wesoo,

Nektaru ani skpic ambroziej.

Wszytkie powagi i swe dostojestwa

•" W tak dobrej myli zoyli na stron.

I may z wikszym zay bezpieczestwa,

Ani tam dbano na zot koron

Ani na srogi piorunu Jowiszowy,

Ale jak za brat z nim bogowie mniejszy.

15 Jak sobie dobrze ju zagrzali gowy,

Apollo naprzód ze wszech najwietniejszy

Uderzy w sodkie dwiki lutnie zotej

I ju nie dum, któr po swym synie

Grajc, teskliwe umierza kopoty,

20 Ale te, które przy niebieskim winie

Tak wesoemu suyy czasowi

Gra wdziczne pieni. Wenus cho jej chromy

Pilnuje, coraz przecie ku Marsowi,

On wzajem ku niej maj wzrok skoniony.

* W B Muzie Domowejs: kdy Ci/kopowie Dobywali si za loieku

dawnego ; w w. 6 w dobrej kompaniej.
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Ju nie pospny jak zwyk i surowy 2

Okrutny dyskurs o bitwach prowadzi,

Ale w pieszczone wdaje si rozmowy

I wszyscy widz, e ma odsdzi

I on sam baczy, ale trudna rada,

Bowiem sil jego i serca wiadomy, s

I wiedzc dobrze jako za z nim zwada.

Milczy, cho mu si przymyka do ony.

I Jowisz nawet swe dawne amory,

Dla których w rone ksztaty przemieniony

Spuszcza si na do niejedenkro z góry, :

Wspomina sobie ju rozweselony.

Juno królowa swoje przesze ale,

Krzywd gadkoci, jabko odsdzone

Z wesoych myh wyrzucia cale.

Lubo w powadze tej, która na on <

Starszego bogów przystoi; Cererze

Wypady z gowy po córce straconej

Lamenty; take i Pallas w swej cerze

Zwykej panieskiej srogiej niezmikczonej

Odmienia si. Merkury figlowa

To w karty, w kostki, we gry rozmaite

Przez rone sztuki fortuny próbowa,

Bacchus za swoje likwory obfite

Nieskp rk toczy. W tym zawoa
Jowisz: A wiecie co to za przyczyna, i

emy u tego dzi weseli stoa,

Wiecie co to za dobra nowina

T nam dobr myl teraz skojarzya?

Juno bojc si ebym jednej wdowy.

Która gadkoci swoj przechodzia i

Wszytkie miertelne insze biaegowy.

Nie upodoba sobie (lubo próne

Jej strachy byy, bo jej Pallas sroga

Strzega, i chobym si w podstaci rone

Mieni, pronaby na do moja droga) 1
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Wyswataa j. Ale za takiego.

Ktoromu midzy mieszkacy ziemskimi

Nie zaraz pono znalazby równego.

Ovv to, ow, comy go darami ronymi

có Ubogacili. Wic gdy kreatury

Nasze, za naszym idc rozrzdzeniem

Wesoe, i my patrzc na to z góry,

Doijrze. e ten czas takim posiedzeniem

Strawimy sobie. Ale ty tymczasem

70 Le co najprdzej pole skrzydonogi

I nad wysokim stanwszy Parnasem

Powiedz to co si dzieje midzy bogi

Muzom i rozka, eby swym porzdkiem

Kada tej parze szczcia winszowaa.

75 Ty Febe z lutni chciej im by pocztkiem,

Aby tak bya harmonia caa.

Apollo 1.

Teraz o zota, teraz moja lutni!

Wszytkie te treny i lamenty utni,

Które po synu moim Faetonie

80 Brzmiaa, gdy bystre nosiy go konie.

Prawda e serce moje by zaali,

Kiedy niebieskim ogniem wiat zapali.

Ale ju tego zapomni w tej dobie,

Ani wspominaj onych czasów sobie,

8-. Gdy mi cieszya smutnego pasterza.

Który danego pilnujc przymierza

Oddaem wdziczno lepiance ubogiej,

Gdym jej chcia broni od tyranki srogiej.

I to mino, kiedy dla kradziey

90 Wydanej naby niezwykej odziey

1 Odmiennie w »Muzie Domowej*: Teraz wdziczne lutnie mojej

•frony Umierzcie daunij zal nieuhilony . . . Ale juz tego zapomnim w tej

dobie Ani tych czasów tcspominajmy sobie, Kiedym wygnaniec z nieba mi-
dzy lasy i t. d.
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Zdradliwy pasterz w kamie obrócony.

Ale mi takie pieni wdziczne strony

Zabrzmicie, jakie wic moi uczniowie

Grajc, i w guchej wzniecili dbrowie

Nowe wesela, e drzewa skakay, 90

Kamienie nawet w kup si zbiegay.

Wy te o siostry! z parnaskiego zdroju

Dzi jeli kiedy zayjcie napoju.

Co jedno która umie i co czuje

Si w sobie, niechaj tej parze winszuje. ico

Mnemosine mater musarum ^

Gdziekolwiek ksiyc krzywe stawia rogi,

Którymi ziemskie owieca niziny,

Temu wszytkiemu zbaty i srogi

Nieprzeskoczone zakada terminy

Czas, skaca rzeczy. Kdy si podziay 105

Teby, Ateny? gdzie Rzym, sawa wiata?

Tamte si z ziemi pospou zrównay,

Tegoby dawne nie poznay lata.

Gdzie Sparta, Korynt? kdy zawoane

Sawnego Cypru bogate struktury? im

Wszytko popioem ley przysypane,

Wszytko upywa, jak powód, jak chmury

Wiatrem pdzone, jako cie zpodony
Pospou z socem gasncym niszczeje.

Sam tylko jeden czowiek obroniony n-,

Od takiej skazy, sam jest tej nadzieje

Peen, e tego co tu za ywota
Czyni dobrego, nigdy nie zaginie

Wieczna pamitka. 1 ztd ci ochota

Przed chorem córek mych mnie Mnemozynie 1.0

*) Trbecki dopisywa znaczenie: pamitka; astrologia; komedja;

arytmetyka (Terpsichore)
;

poesid; oratoria (Thalia); agricultura iMflpo-

menelj; architektura (Euterpe); geometria (Clio).
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Rocie, bym wieku podaa pónemu
Dzielne marszaka tak zacnego sprawy,

eby z postpków jego kady swemu

yciu bra przykad. A jeli askawy

125 Wrogi mnie nie myli i jeli me rymy

Godne pamici, jego ywot godny,

By by wspomniany zawsze. Niechaj Rzymy,

Sparty, Ateny i ta której podni/

Kon doby, le a niechaj zostaje

130 Jego pamitka; póki morskie szklane

Marmury pene ryb, a yzne kraje

Sprawuje rolnik; póki si róane

Zapala bd zorze; póki wiatry

Zbija si bd o wysokie Tatry.

Urania.

v.-jó Podniozszy w niebo nieupione oczy

I tam pojrzawszy, gdzie si wielki wije

Z jasnopromiennych gwiazd uwity smoczy

Ogon, pojraam i tam, kdy bije

Blask witej panny, co z ziemskiej krainy

140 Dla zoci ludzkiej w zym wieku elaznym

Do empirejskiej leciaa dziedziny,

Ale i ztaratd cna dziewka przyjaznym

Okiem na ziemi patrz, jeli zota

Z pierwszego wieku jaka odrobina

14;. Jeszcze zostaa? Lecz widzi, e cnota

Za nic i dobrym by najwiksza wina,

Pojraam dalej, gdzie pod niedwiadkowym

Brzuchem wieci si sprawiedliwa waga,

Która nie cikim adowna oowem,
150 Lecz godno, cnola, dzielno i odwaga

Na jednej szali, na drugiej bogate

Kruszce, kamienie, pery, odmiennemu

1 Wróg -los; 129 mowa o Troi; li2 Astrea.
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Szczciu znikome dobre na zapat.

A gdy si pilno przypatruj temu,

Alici widz, e ta, w której cnota, 155

Jak marmur w wod idzie w ni z ciarem,

W drugiej za z pere i szczyrego zota

StaJo si pierze; nadto ta poarem
Jasnym si wieci; tamta zaciemniona.

Kiedy si pytam, jakaby to bya leo

Przyczyna, która zrównane ramiona

Jednakiej szale na do pochylia.

Ten mi powiedzia, który wszytko z góry

Widzi, posaniec bogów niecigniony

I który wszytko wie lotny Merkury, les

e czowiek jeden cnot wyniesiony

Nad pospolity lud i roztropnoci

Na t si uda szal, która way
Niebieskie cnoty z prawdziw godnoci,

I on tam swoje nie cierpice skazy 170

Postpki zoy. Co patrz jak przydao

Wagi tej szali. O jake szczliwy,

Zacny marszaku, kiedy si dostao

By na tej stronie, gdy ci obdliwy

Krok na gociniec inszy nie wprowadzi, 17.5

Gdzieby by dusz i ciao zagadzi.

Calliope.

Czowiek igrzysko boe, powiadaj,

Którym on jako pi ciska sobie.

Raz bdzie w górze, drugi raz na ziemi.

Tak i fortuna koo swoje toczy, iso

Ze w jednej mierze jak ywo nie stoi,

Ale co bdzie wysoko, wnet nizko.

Tak fata wij przeplatany wieniec

Z trosk i z radoci, acz daleko wicej

Zych niU dobrych zió w tej to koronie. iss

Zgoa wiat scena, a wszyscy co yj
Wirydarz I. 30
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Osobami s na tej komediej,

Jakimi wielki gospodarz im kae,

I jak w maszkarze, taki królem bdzie,

luj Taki cesarzem, co go niewolnicze

Sa^ce i umysJ z pod.ym nie porówna,

A przecie rzdzi, przecie prawa daje

Wspaniaym sercom. Marsa surowego

ak biedny abo niewieciuch na sobie

vj> Nosi postaw; ndzarz bogatego,

Co wród dostatków jak Tantalus pragnie

A gmin rozumie o nim, e szczliwy.

A kieby jeszcze taka katastrophe.

Jaki i prolog teje sceny bya?
200 Ale w okrutne czsto tragedye

Te gry si mieni, a im kto na wysze

Wstpi teatrum, tym jest podleglejszy

Srogim piorunom i wichrom szalonym;

Tym z lizkich stopniow prdzej na do spadnie.

i05 Wnet z króla rolnik, wmet ebrak z cesarza

W jednym momencie; i co tryumfuje,

Go mu woz cignie cug zprzgy w koronach:

To jutro na tych, co ch depta nog,

Z takiego jarzma patrz nieszczliwy.

•!h> O jakoe ty dobrze posai' sobie,

Zacny marszaku! e larw nikczemn

Zjwszy, najwyszej nawyk roztropnoci:

Zna si samego, zna i wiat obudny,

A zatyra wiedzie jako y na wiecie.

Polihymnia.

•^1' Trby krzykliwe, Ogromne bbny,

Surmy piskliwe, Których suebny
mierci lud sucha. Niechaj zamilkn,

Niech wiedz ucha A niechaj krzykn

Sztorty, wiole, Dwik sodkich cyter:

"O Dzi przy swym stole Wesó Jupiter.



WiEUSZK ZB. MOK-ZTYNA 467

I ty te myli Te krotofile,

Teraz nam przyli, Teraz nam mile

Czas wdziczny pynie, Teraz przybywaj

Cny Kupidynie, Slrzafek dobywaj,

Niechaj kochane Serca si ciesz.

Niech si stroskane Myli precz spiesz;

Miae, swobodne, Te serc tych godne.

Terpsichore.

Nie ten któryby od pocztku wiata

Wszytkie lat przeszych zrachowa minuty,

Ani ten, który na brzegu wysuty .

Piasek policzy i ciepego lata

Kosy zrachuje na yznym zagonie,

Ale to u mnie rachmistrz, co dni swoje

Ma jak na palcach; co ziemne podwoje

Ma przed oczyma, cho zdrów a o zgonie

ywota myli; co szafuje czasem

Tak, e cho jeszcze Atropos yczliwa

Nie dowija mu ostatka przdziwa,

Wszytko rozumie, e ju mier za pasem.

I dlatego te rachujc godziny

Wszytkie przeszego swojego ywota,

W których plac wita otrzymaa cnota,

Które si cale przeyy bez winy,

A widzc, e tych liczby niezrównane

Z tymi, które si przeciwiy cnocie,

e bez poprawy duszy by w kopocie.

Wczas z bdu wraca nogi obkane.

Któ lepiej nad ci, cnotliwy marszaku.

Kto lepiej nad ci z czasem si rachowa?

Kiedy go cale ostatek zachowa

Sobie, bd pewien, e i w tym kawaku
(Tylko pro tego, który jest bogaty

W czas i w litoci) powetujesz straty.

30*
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Erato.

Cho urzdniku pierwszy Wilkomierza,

255 Jako yw ze mn nie miae przymierza

I owszem zawsze wstpowae w szranki,

Zawsze si wadzi, kiedy me kochanki

Cne pisorymy, wasne dzieci moje,

Którzy pijaj powicone zdroje,

2t!o Nie mia za ludzi, lecz za owe bogi

Lene, co tylko same na bie rogi

Majc, i przodek i zad maj nagi,

Bo je na biedne nie stanie nadragi.

A ci chudzita, jako lud spokojny,

2B5 Kiedy ty na nich nastpowa zbrojny.

Tylko swe skargi, swoje cikie ale

Na helikoskiej rysowali skale.

Jam za te krzywdy, które ci od ciebie

Mieli, w parnaskim zapisaa niebie.

270 Chocia urazy mam tak oczywiste,

Mci si nie bd i wol ogniste

Wgle na mdr tw gow zgromadzi,

Ni z takim drugich kochankiem si wadzi.

Na wszytko tedy. co która winszuje

276 Z sióstr mych, i ja si chtnie podpisuj.

Thalia.

Rozpywa mi si serce od radoci,

Niezwyke jakie mam rozweselenie,

Gdy wychowaniec moj, wiczenie moje,

Ow co to zotym sodkich sów acuchem
280 Wiza i serca i za obie uszy

Trzyma i senat i izb poselsk,

W którego ustach hyblejskiej sodyczy

Plastry robiy pczctki pracowite,

Ow co i w boju nieoszczdn rk
286 Szczliwej szable gasi wic pragnienie
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We krwi pogaskiej, co nie tylko sejmy

Znay go, ale wojska i obozy:

Ju niebezpiecznym zabawom marsowym

I cikim sprawom rzeczypospolitej

I lizkim dworów omylnych faworom, ayo

Temu wszytkiemu sub wypowiedzia

A w ciszy ywot prowadzc przystojny,

Ostatek zdrowia chce sobie zachowa.

Aczci on przecie jako uk spuszczony,

Abo jako lew odpoczywajcy, 295

Nie tak w domowe ukryje si ciany,

eby si nie mia, jeli bdzie trzeba

wiatu pokaza i osierociae

Szranki poselskie i górne pokoje,

Co teraz po nim tskni, co cho w cibie 300

Zda si, e stoj bez niego pustkami,

Jeszcze go ujrz. Ale ja mu ycz
I radz cale, eby raczej Bogu

Suy ni ludziom; ten lepiej zapaci.

Melpomen.

Bodaj zagin, bodaj mk nieznonych 305

Piekielne jdze na tym spróboway,

Który naj pierwszy roztyrkow aosnych

Narobi, który z gow prawie cay

Kpa si we krwi ludzkiej; który ognia

Tak potrzebnego elementu marnie 310

Zay, e jedna nieszczsna pochodnia

W kup popiou cae miasta zgarnie.

Ten za bodaj si wici, który boje

Wzgardzi a w cieniu dni swoje prowadzi

I ulubiwszy wczasy i pokoje sifi

Lub trzody pilen lubo bujne sadzi

Szczepy lub yzne sprawuje ugory,

W które wrzucone jako obumiera

Ziarno, nili si podnosi do góry.
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32!i A potym owoc obfity zawiera

W gumna bogate. Tak czowiek cnotliwy,

Lubo w tym wieku pospoJu z drugimi

mierci podlegy, w tym jednak szczliwy,

e zapomniony nie zostaje w ziemi.

?-if, W tymci ja ciebie rachuj porzdku,

Zacny marszaku, bowiem tej nadzieje

Penam z pierwszego twoich dni pocztku.

Dobre uczynki twoja rka sieje.

Nieche si zboe pod sierpem zagci,

?'.3ii Niech w prasie wino rocie, niechaj w stadzie

Poytecznego dobytku si szczci.

Zgoa w domowej i polnej obradzie

Niech ci si wiedzie; bodajci obfite

W pociechy pdzi lata nieprzeyte.

Euerpe.

335 Ani cudowne caych wieków czyny

Miast i paaców nieporachowanym

Kosztem wystawnych, ni straszne machiny

W subtelnych mozgach wydystylowanym

Konceptem, dziwnych fortec wystawione

3*0 Nie tak s pikne, nie tak s obronne,

Jak gdy postpki czyje niezganione

I cho w lepiance podej ycie skromne

Bezpiecznym kogo czyni, który domu

Z onym cnotliwym tego potrzebuje,

345 eby si ukry w nim nie móg nikomu.

Kiedy si dobrze w kadej sprawie czuje,

Temu do serca nie trzeba okienka,

Bo cnotliwego niezdradnego czoa

Wntrzne afekty wydaje sukienka

ssf I cho ukryta myl widzi si zgoa.

Zawsze me oko w tobie t widziao

Cnot, marszaku, midzy innych wiel,

e si poycie ókionnie podobuJu,
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Zaczym i teraz jako ci oddziel

Fata. tak bdziesz y bez wtpienia, 955

eby ni \v«ow, ni fortec, ni szaców

Nie trzeba, ale dobrego sumnienia

Miasto tych, miasto ofdatow, wybraców,

Murem miedzianym i stray okryty

Bd, a na wieki bdziesz niedobyty. soo

Clio.

Niechaj kto sznurem wiat jako szyri>ki

I jako dugi zmierzy do paznokcia.

Niechaj i morza niezmierne zatoki

Zrachuje, eby nie uchybi okcia.

To u mnie ze wszech najlepszy mierniczy, 300

Który cho gruntu cudzego kamieniem

Docinie, cho z nim o zagon graniczy

Ssiad, a przecie cudzym dobrym mieniem

Nie psuj mu si oczy zazdrociwe

I tak si swoim spachciem kontentuje, 870

Jak gdyby posiad insuy szczliwe.

Z tym za pospou drugiego szykuj.

Który rozumie, e choby wiat wszytek

Z Macedoczykiem podbi pod moc swoje.

Ten przecie wszytek odniesie poytek, 375

e gdy podziemne nawiedzi podwoje,

Wicej trzech okci miejsca mu nis trzeba,

W ktorymby zoy koci rozsypane.

Tak ten zwycizca wiata, który z nieba

Rod swój prowadzi, gdy go spracowane sso

Nogi na matce wielkiej pooyy,
Uzna, cho dumy mia nieporównane,

Jako mu maej potrzeba mogiy.

Nic w tym nie w^tpi, o cny kawalerze!

Zacny marszaku, jeli ci znam dobrze. sss

e te i ty w tej nie uchybi mierze.

1 cho ci szczcie obJarzyo szczodrze,
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Cho potym nieco przeciwne ujo,

Najmniej to jednak nieporuszonego,

890 Najmniej si serca twojego nie tknJo.

Wiem, e z swojego kontent, wiem, na cudze

Przestrone woci nie patrzasz zazdrosnym

Okiem; w tym ci te pewnie nie obudz,

Bo czuy na to, e wnet zakolace

9»6 mier; zaczym wiata, gdy si da, zaywaj

I nim si w ciemne przeniesiesz paace,

Chocia co boli, weselem pokrywaj.

716. Nagrobki rone'.

Frckiewiczowi pisarzowi pol. W. X. L.

Tu mny pisarz polny, przy wielkiej gromadzie

Cnego rycerstwa, ywot za ojczyzn kadzie,

Bo i si tam rachowa maj z onierzami.

Dlatego mu kazano stan z regestrami.

Morskiemu porucz. husar.

Cnotliwego rodzica niewyrodne plemi

Szlachetn krwi ojczyst pokropio ziemi.

Panie, na twej usudze t znikom par

Utracon za wdziczn racz przyj ofiar.

Bohuszewiczowi rotm.

Ciebie to tu o wielki mu pochowano,

Nnd tob t chorgiew wietn zawieszono,

Na której wyraone jest rzemieso twoje,

Wojska, szyki, obozy, czaty, krwawe boje.

5 egnaj ziemskich hetmanów a su lepiej z tymi,

Co w niebie rzdz wojski niezwycionymi.

»Miiza Domowa « nr. 12: Nagrobki niektórym.
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Pawiowi Morstinowi kap. ^.

W polu PawJa Morstyna bielej si koci

Dobrego kawalera. Czemu ich nagoci

Ziemia nie skrya? eby niebieskie obroty

Patrzyy ustawicznie na tak dzielne cnoty.

Graffemherkowi chorz. het.

Moj to trup od psów po tym polu rozwleczony,

Na którym za ojczyzn jestem pooony.

O jakoe niewdziczna ma ojczyzno mia,

e mi przynajmniej ziemi swoj nie przykrya.

Mnichowskiemu towarz. het.

O cny rycerzu mody, o nasze kochanie!

Jake tyrasko zabit! Ach zemci si Panie

A daj eby nrzez rce twoich rzemienikow

Tak si laa posoka z krzywoprzysinikow.

Eonowi towarz. het.

Tu dobrego onierza, cnotliwego Rona,

Sroga w przegranej bitwie poya Bellona.

Zabity za ojczyzn, teraz te cny Ronie

Zato na Abramowym odpoczywasz onie.

Monsterowi towarz. het. 2.

Jam przy boku wielkiego zabit Radziwia,

Ta rozsiekane ciao przykrywa mogia,

Duch prosto z oblanego krwi pobojowiska.

Tam poszed, zkd pocztek mam swego nazwiska.

Namszewiczowi towarz. het.

Ciebie ja midzy dobre kawalery licz,

Gdy tak mnie stawajc zacny Namszewicze,

* W sMuzie Domowej< dopisano: kapitanowi pod Batohem zabi-

temu, -i Ustawicznie patrzyy <i w w. 4.

' Dopisano: »Monster z niemiecka znaczy gwiazdc.
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Pod swym walecznym wodzem onierz dowiadczony

Za ojczyzn na placu zosta pooony.

Milczewskiemu toioarz. het.

Cny Milczewski, ty nigdy nie bdziesz milczany,

Ty dusz swoje wylaJ przez okrutne rany.

A trup twój nieschowany ley w polu goy,

Samo majc za wszytkie niebo mauzoy.

Brzozowskiemu towarz. het.

Przez srogie krwawe bo]e, przez wielkie przygody,

Przez rone cikie razy nie odniozs^y szkody

W tej tu mizernej chatce nadomaem szyje,

O jak si przed nieszczciem aden nie ukryje!

Steph. Morstynowi^.

I ty moj bracie midzy rycerzmi mnymi
Policzony, w okrutnym szturmie pobitymi.

Bowiem tego momentu z tej niziny paczu

Z nimi do niebieskiego leciae paacu.

W potrzebie rozsiekanemu.

Tu schowane w potrzebie zabitego ciao,

Tak zrbane, e ledwie pozbiera si dao,

A duch tak szyrokimi wypuszczony wroty

Wzlecia do swej ojczyzny nad górne obroty.

Od kozaków zabitemu.

Od zej Rusi zabity, nawet w iche grobie

Pod tym krzyem schowany odpoczywam sobie.

Gociu, prosz ci, nim w te podejdziesz podwoje,

Utni eb Kozakowi, skrop krwi koci moje.

1 W »Muzie Domowej* dodano, "który p()dcz;'S szturmu Moiiilow-

akiego umar^«.
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Dziadowi swemu star. Filipowskiemu.

Tu wielki patriarcha, tu m doskonay

Wyglda okazania onej wiecznej chway.

Oneó to wdziczne drzewo, co z swego korzenia

Tak wiele ^ w domu boym pucio szczepienia

I cho ju samo uscho, jednak jako owa 5

Kwitnie w potomkach swoich laska Aronowa.

Stryjowi swemu [Samuelowi Morstynowi] od ojca jednym

sowem przekltemu.

Tu le jednym sowem ojcowskim zabity.

Nie pomóg mi ju potym jego pacz obfity.

Panie, jeli tak wiele jednym sowem sprawi,

Pomni i na te, co mi nimi bogosawi.

Drugiemu stryjowi [Stephanowi Morstynowi].

Prawy dziedzic ojcowskich cnot i majtnoci,

Tu zostawi zewoki swojej miertelnoci

A sam do nieba poszed. Dzieci jeli chcecie

2a ojcem, take yjcie, jako on na wiecie.

Rodzicowi swemu.

Tu równego pobonym pradziadom ojczyca

Ciao troskliwe dzieci zagrzeby rodzica,

Lecz i tego nie dugie do górnej dziedziny,

Kiedy ju ducli wylecia, bd przenosiny.

Matce wasnej.

W tyra grobie wita matka nasza pogrzebiona,

Godna by bya ywo do nieba wzniesiona,

Ale i to chocia si w popió rozsypao.

Jak soce lni si bdzie witobUwe ciao.

* W sMuzie Domowej*: Tak wielkie; w nastpnym nagrobku, w. 4

Pomniz; w nastpnym w. 4: Jak i on.



476 WIRYDARZ 716

Obojgu rodzicom.

Tu szlachetnych rodziców mych ciaa zoone,

Duchy za witobUwe do raju wzniesione.

Panie, jako tu po nich dziedziczym na ziemi,

Tak niechaj mamy czstk w tyra dziedzictwie z nimi.

Macosze swej.

Tu ley wzór wysokich cnot dobra macocha

A i ledwie tak matka wasne dzieci kocha,

Jako nas ta pasierby, racze wzajem Panie,

Jako ze kara bdziesz, tak pamita na ni.

Stryjence.

Zgaso nam wdziczne wiato, cnych rodziców plemi.

Kiedy ju dusza w niebie, wic z ciaem do ziemie.

Ziemi powierzamy si klejnotu drogiego,

Który nam z lichw wrócisz czasu niedugiego.

Drugiej.

Zostawiwszy synów trzy a córek dwie pary

Na chwa i w opiek Bogu, ju na mary

Id, lecz ciaem tylko, dusza si dostaa

Tam, gdzie opiek dziatkom swoim zapisaa.

Trzeciej.

Tu zoone zewoki pobonej raatrony,

A dusza nad niebieskie leciaa Triony,

Bo od zmaz jeli jakie byy wybielaa,

Gdy na tym wiecie czyciec wycierpiaa.

Ciotce.

Tu prawdziwej wicice koci pogrzebiono,

Dusz teje godziny do raju niesiono.

Nie pogrzeb odprawujera, ale przenomy

witej dusze do niebios z tej ziemskiej niziny.
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Dzieciciu.

W tej maJej niemowitko runience scho\rano,

Dusza si Abramowi dostaa na ^)no,

Na którym j do tego czasu dopiastuje,

Kiedy Pan wybawienie swym wiernym zgotuje.

Drugiemu.

Maa latorol ledwie ze pnia wypuszczona

Zaraz od ukwapliwej parki odczoniona.

Terazem troch zwid^a, potym jeszcze lepiej

Zakwitn, gdy mi w swój sad Boska rka wszczepi.

Trzeciemu.

Ja maa latoroska w tej wiata winnicy

Mrozem mierci zwarzona przy swojej macicy

Pooyam si, ale co mi to zawadzi,

Gdy mi wielki gospodarz w swój ogród przesadzi.

Siestrzenicy swojej od chopoic zabitej anno 1655.

Ledwiera tylko soneczne ujrzaa promienie

A ju musz w podziemne ustpowa cienie.

Ledwie ywota mego nitk zaczynaa

Cign skwapliwa parka a ju j urwaa.

Ledwiem co w te przestrone wiata wesza wrota.

Prawie na samym progu postradam ywota
A jeszcze od okrutnej wciekych zbójców rki

Wycierpiaam ubogie dziewcz srogie mki.

Panie, niewinnam grzechu, anim nim zmazana,

A zato, e krew moja za ciebie wylana,

Niechaj w poczty niewinnych dziewic mczennicze

I ja si lubo w wieku niedorosym licz.

Próno mi o kochani paczecie rodzicy,

Ju mi niewinn cór przy witej prawicy

Drogiego Zbawiciela w niebie ogldacie.

Nie zgubilicie mi tu, kiedy mi tam macie.
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Teje.

Tu niewinnej dziewice pooone ciaJo,

Czy si te wespó z dusz do nieba dostao,

Kdy je wybielone w mczeskiej kpieli

Krwie niewinnej niebiescy zanieli anieli.

Radujcie si<^, rodzicy, ta nad niebiosami,

Której krew wita krzyczy ustawnie za wami.

Jednemu.

Od zego przyjaciela, od nieprawej ony
Tu le w poowicy wieku zagryziony.

Ju si sta wieczny rozwód, bo ja na prawic

A ona jako godna pójdzie na lewic.

717. Fraszki tego Z. M. '.

W trybunale citemu, ze uci rk drugiemu.

Radz, by si pooy, gdy ci ta kto bije.

Jam wczora rk uci, ci ranie dzisia szyj.

Zy frymark za pi palców i rki poow,
Z pici zmysów i z mózgiem straci ca gow.

Katu citemu od Wilkoszowskiego.

Wanie si to nade mn teraz wypenio,

e si temu od miecza zgin naznaczyo,

Który mieczem wojuje. Nieche si go boi

I ten co go na szyi zafarbowa mojej.

Pijanicy staremu.

Czy onego bib starego schowano

Tu? ot miasto kamienia achtel postawiono.

Jeli ta ch do picia i w piekle z nim yje,

To niechybna, e djabom i smo wypije.

* w >Muzip Domowejc nr. 65 Zbiór fraszek i nagrobków artobli-

wych, str. .^61 37+.
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W karczmie zabitemu.

Tu mi w polu jako to czJeka rycerskiego

Scliowano, od srogich rk chopskich zabitego.

Pewniem nie w karczmie zgin, bomy si z niej byh

Ju wszyscy niemal na to pole wytoczyli.

Kostyrze.

Wszytko w kostki przegrawszy, jeszczem dugów sil

Zosta, mier na mi naprzód o swój nastpia.

Jam wszytko oraz stawi. Lecz jdza kociana

Nie tylko z ostatniego zwloka mi upana,

Ale nawet z samego ciaa. O srogoci!

Nagie tylko kostyty zostawia koci.

Myliwemu.

Czyjeh to tu ciao pochowano, czyje?

Tego, co dla herapu biec zama szyj.

Tu si czsto na tryumf zajce zbiegaj

A psi mijajc mokr ofiar oddaj.

Kredencerzowi.

Ow to co i wród lata lodowate wety

Wymyla, co wic ama tak piknie serwety,

Samego niedyskretna dzisia mier zamaa
I jak w kiesze serwet tak go w do wetkaa.

Krupie.

Skazitelnego ciaa stuczone skorupy

W tym grobie pochowano mizernego Krupy.

Ale wiesz to sam Pan Bog, jeli temu Krupie

Nie przyjdzie i po mierci by u djaba w d

Zemu jurycie.

Chytrymi konceptami wichrowatej gowy
I zdradnego jzyka wykrLnymi sowy
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Potpiaem niewinnych a krzywych ratowa

A tom si teraz mierci sam nie wyfiglowa,

s Od której ju na wieczn wzdany banicy

Czekam tu na strasznego dnia egzekucy.

Koniowi.

Tu cikimi pracami strudzony i laty

U zej przeprawy ley ko kasztanowaty

A by to czasów swoich ko nieprzepacony,

Lecz by si zrobi musia, choby by stalony.

5 Teraz ju sanie gnaty, miso psi wtoyU
W brzuchy swoje, za co mu rekwiem zawyh.

Zajcowi.

Od wciekych psów gromady zajczek ubogi

Zadawionym, jeszcze mi na kofku za nogi

Po mierci zawiesia myUwcza hoota

Bojc si, bym nie skaka jako za ywota.

Wilkowi w jamie.

Zdradliwym niecnotliwego gsiora zwiedziony

Krzykiem wpadem nieboras w do niepostrzeony.

Karz si moj przygod kady; chceszli schaby

Mie cae, nie na kade zapatruj si waby.

abom.

7Jy nam by kroi pniak niemy, dano nam ywego,

Jakiegomy pragny, bociana strasznego.

Lecz nas pono nie stanie za takiego pana,

Kiedy nas wyje; taka wic bywa odmiana.

Kukawce.

Dzi niewinn kukawk zabito mi w gaju,

Mówic, em ja lekarstwo najprzedniejsze w maju.

Ale chociaby z strzelca wódka bya zota,

Nie pragnabym jego dla swego ywota.
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Goibkowi.

Wczoram po wiecie lata, dzi mi zaduszono

Na wieczerz; takci mi za to nagrodzono,

Com oliwn gazk przyniós by Noemu.

Tak si zawsze zym dobre paci cnotliwemu.

Na sowika.

Od naj pierwszego mroku, od samego wita

Nieukojone serce smutnego sowika

Budzi do not aosnych. I ja w sercu ran
Majc, witam z nim wespó promienie zarane.

Wiewiórce.

Jamci to, com zabaw paniej swojej bya,

C''m przy jej piknym ciele zawsze si piecia.

Dzi tu za wroty le, kiedym na obroty

Psie przysza. Jak nie wszyscy dbaj o pieszczoty.

Krogidcowi.

Ja com wic pana cieszy, co mn ugonione

Przepiórki obciay wacki napenione,

Od wika okrutnego polegem pazura.

Takci na wiecie z duym saby mao wskóra.

Królikowi.

Przez mi si zalecano, lecz cudze zaloty

wiata mi pozbawiy, gdym z zbytniej pieszczoty

Spad z stou i tara sabej naamaem szyje.

Tak czsto wasn skor pJacim bdy czyje.

Szklenicy stuczonej.

Jamci to ona pikna szklenica toczona,

Teraz w mieciach za oknem le wyrzucona,

Bo gdy w rce brzydkiemu wpadam pijanicy,

Zgniót mi, chcc nie tylko pi, lecz pywa w szklenicy.

Wirydarz I. 31
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Na traf podczas sejmu warszawskiego in anno 1677.

Potka afront szwedzkiego posa i niemay:

Sudze jego królewski brytan urwa gay.

Dnbry znak, e waaszy bdziem te dryganty,

Gdy irn kurfirszt Pomorsk, my wemiem Inflanty,

5 Ale i Gallus swoich jder niechaj broni,

Bo go pewnie cesarska liga okaponi.

718. Sawna wiktorja nad Turkami od wojsk koronnych i Wiel-

kiego Ksistwa Litewskiego pod Chocimem otrzymana w dzie
w. Marcina anno Domini 1673 Przez Zbygniewa z Raciborska

Morsztyna, miecznika mozyrskiego *.

Cud a nie wojn powiem niesychany,

Jak Bog ukróci harde bisurmany

Przez miecz z litewskim oraz zczonego

Wojska polskiego.

5 Wiadoma wiatu ottomaska sia,

Która poow Aziej podbia

I jako powód srogimy zatopy

Cz Europy.

A chcc i z caej krwawe zebra upy,

10 Po Alcydowe jak niekiedy supy,

Tak po ostatni w brzegu jej port, onej

Sawnej Lizbony,

To srogim mieczem tych si ziem dobija.

Które krwi zlaa stracona Kandya,

15 To si pod bokiem czarnemu orowi

Zblizka sadowi.

Ale najbarziej na polsk krain

Niesytej dze obraca wcieklin

» sMuza Domowa* nr. 23, str. 221—251. Tekst jej dfuszy o czter-

dzieci kilka strof od Wirydarzowego; ta sama rónica powtarza si

w obu spóczesnych drukach, krótszym i duszym, opisanych w Biblio-

grafii Estreicherowej XXII, str. 574.
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I chcc w jej polach krwawe widzie brody,

Czeka pogody. so

A widzc, jako nam los niespokojny

Przyniós postronne i domowe wojny,

Które ostatnie ojczyzny siy

Cale zwtliy,

Ruszy potg Wschodu i wielkimi 25

Wojski, z którymi ciko byo zielni,

Rozumia, e cho szable nie dobdzie,

Polsk posidzie.

I gdy Kamieniec, cho nieludzkim czynem

Mocny, wita si musia z poganinem, 30

Gdy miasta, zamki i otwarte pola

Zabra Podola,

Rozumia, e nas ju cale pochonie

I e w Batyckim zmordowane konie.

Tam kdy wilne wpadaj powodzi, 35

Morzu podbrodzi.

Ale i wtenczas, cho wasne niezgody

Ostatniej mao nie przyniosy szkody,

Bog nas ratowa, e przez mocne wstrty

Serce mu w pity 40

Poszo; bo kiedy marszaek z wybranym

Rycerstwem, szczciem nigdy niesychanym

Gromi Tatary, e ich wiksza sia

Cale zgina,

Cofn si nazad, i widzc z spraw, 45

Za Dniestrow si pospieszy przepraw

I nie opar si a w wooskiej ziemi

Z wojskami swymi.

Stany wtenczas pakta bez przysigi,

Których nie patrzc znowu si potgi, so

Nie chcc w sromotnym zostawa pokoju,

Bior do boju.

Poganin hardy tam, kdy Dniestr pynie,

Przy starodawnym stanwszy Chocimie,

31*
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5 Chcc tam zimowa, otoczy si wafem

Z wojskiem niemaym.

Nad trzydzieci ich tysicy Hczono,

Którym ywnoci zewszd nawoono

I co do mocnej naley armaty.

, Kule, granaty,

Prochy i lonty i wszytkie potrzeby

Mieli; i zgoa takie wojsko, eby
W otwartym polu bi si im godzio,

By serce byo.

Ale zayU bezpieczniejszej rady,

Sowite way, mocne palisady,

Te si im bardziej zday by warowne.

Ni pole równe.

A nim si wojska przybliyy nasze,

) Wabi do siebie pilno Kapan Pasz

Husseim, który mia komend nad tymi

Trzema drugimi.

Tamten si spieszy i z odsiecz spor

Ju byo sysze, e by pod Cecora,

i I pewnieby nam cikie te dwie byy
Zczone siy.

Ale wodzowie obudwu narodów.

Bystrych dniestrowych nie patrzajc brodów.

Ochocze wojska w tak gorcej chwili

) W lot przeprawili ^

O hospodarze potym nam nowiny

Wooskim przyszy, e do Bukowiny

Uszed z swoimi, lubo ich niemao

Na rze zostao.

i Zaczym genera Korycki * posany

Z mocn party, eby lud strwogany

* »Tydzie si wojsko koronne przeplawowao przez Dniestr pod

uk« Tr.

* »Genera major infanterii« Tr.
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Uwiód z tych lasów przed srogim poarem

Z ich hospodarem.

Gdy zatym wietne krzye si bysny,
Wnet Ottomaskie miesice poczy
Blednc a wojska, co ich otoczyy,

Pola okryy.

Dugo im nasi szyk prezentowali^.

Szyk boju chciwy, czekajc, azali

Wódz ich i onierz, dzielnoci wsawiony, s

Wstydem ruszony

Odprawi taniec marsowy w przestrzeni,

Nie za okopy; lecz darmo wabieni

Harcem, od których oddali si bali,

W waach zostali. i

Noc zatym zasza i wojsko w okopy

Osmana niegdy weszo, gdzie s tropy

Mstwa polskiego, gdy nasi strzymali

Tak srogiej fali.

Nazajutrz rano o ósmej godzinie ^
i

Znow^u si wietny szyk polski rozwinie:

Z dzia salwy daj. a ochotnik miay
Wpada pod way.

Turczyn za w sobie ochoty nie czuje

W polu da bitwy i szacu pilnuje, i

Za którym stoi i za palisad.

Gst osad.

Harcownik tylko troch si wysunie,

Ale w lepszej nam, ni sobie fortunie.

Bo ich nasz (wdziczn wodzom swym kold) i

Bra, jak na wd.
A zatym nasi zemknli si blizko,

Tam gdzie multaskie byo obozisko.

1 »We czwartek, kiedy podstpiy wojska nasze szykiem pod obóz

turecki die 9 Novembris< Tr.

* »W pitek d. 10 Novembris tego dnia P. Motowidio zabity* Tr.
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io Ale nie dugo z nami targowali,

Wnet si poddali.

I wyszli do nas, co kiedy ujrzao

Pogastwo, z huku a powietrze drao,

Ale musieli, widzc tak fmt.

L'5 Spuci na kwint,

Cho oni tego si nie obawiali,

ebymy ich szturmem dobywali,

Widzc potg, widzc ich obrony

Od kadej strony,

to Jako przykadu tego i w kronikach

O najsawniejszych niemasz wojennikach;

Insza dobywa fortec wielkich, maych,

Insza wojsk caych.

Prdko za nam dnia krótkiego nie stao,

Ir. Noc zasza, wojsko w szyku sta musiao

Pod ddystym niebem w przykrym bardzo chodzie

I w cikim godzie,

Bo przez dni kilka i konie i ludzie

Cale nie jedli przy tak srogim trudzie,

" I by tak duej, juby si nam byo
Barzo sprzykrzyo.

Ale skoro dzie witego Marcina ^

Nasta, hetmani i wszytka starszyna

Dzielne rycerstwo objedajc wkoo,
3 Cieszy wesoo,

eby nie dbali na chocimskio grody.

Na mocne way, na dniestrowe wody,

Bo im to Bog da, co zastpy wadnie.

Zwyciy snadnie.

u e za ojczyzn i za wit wiar
Krew sw ochotnie niosc na ofiar,

* »Die 11 Novembris w dzie w. Marcina szturm przypuszczony

o godzinie dziewitej, a nie trwa i godziny zupeJuej* Tr.
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Przeciw pogastwu kto umrze w potrzebie,

Bdzie y w niebie.

Ze przez swe mstwo i przez dobr spraw
Nieskaziteln odziedzicz saw
I zaraz wezm pracy swej zapat, 155

upy bogate.

Co te piechocie pomogo do skructiy,

Wiedzc, e tam nie tatarskie kouchy

Ani kozackie guki, lecz splendory,

Aziej zbiory. leo

Krzykno zatym rycerstwo do Pana

Wojsk niemiertelnych, eby bya dana

Pomoc anioów witych chrzecijastwu

Przeciw pogastwu.

Wraz te pocza gra artyleria, ics

Gsty elazny grad si z niej uwija.

Hucz modzierze, granaty trzaskaj,

Turków mieszaj.

Genera Kcki*, cho przyzna, e umie

Zay armaty i e j rozumie, 170

Do czego jednak powinno go budzi,

Wiód swoich ludzi

Do szturmu, zdawszy pod komend Szczuki ^

Armat, z której wyprawowa sztuki.

Gdy z srogiej burze i ognistej uny ns

Rzuca pioruny.

I za, gdy po tej szczliwej rozprawie

Chocim traktowa, on dany w zastawie

Wciekle zajadym; e wierzy ywota,

Wielka to cnota. iso

Lubo i Turcy nam odpowiedali,

Z dzia nas i z nonych janczarek macah,

' >Marcin Kcki generaJ artyleryi i oberszter pieszy, starosta prze-

myski* Tr.

* »Oberszter lejtnant artyleryi Szczukaa. Tr.
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Grzmot srogi guszy, wiata nie zna prawie

W dymnej kurzawie.

183 Wtenczas wcdz wiellci ^ z cudownej ochoty

Pieszo prowadzi do szturmu piechoty

Rzadkim przykadem, i jego te mstwo
Dao zwycistwo.

Serce w nim pomst z nadziej arzyo.
190 Gdyby mu niebo askawie zdarzyo

Zla krwi tureck popió ókiewskiego,

Dziada swojego.

Który przed srog wojska nawanoci
Uwodzc (i dzi wspomnie to z aoci)

vjb Przy tej podcitej ojczyzny podporze.

Leg na Cecorze.

Generaowie wt z oberszterami

I z przedniejszymi officierami

Z nieporównanym mstwem szH przed swymi
^t>" Puki pieszyini,

Które za nimi nie pozostawaj,

Prz si, gdzie gste mierci rozdawaj,

Skoczy w te tropy, z odwag ywota.

Luna hoota.

205 Tak Bog poszczci, e za czas do may
Piechoty nasze w szace si wamay
I berdyszami tych, co nie uciekli,

Okrutnie siekli.

Pierzchnh drudzy: lecz kawalerya

SIO Tuk tam stana, e niewiedzie czyja

Bya wygrana, cho ju naszy byli

Waów dobyh.

Bo wród majdanu z caym kc^munikiera

Wszyscy paszo wie, mocnym stojc szykiem,

215 Janczarów swoich, kdy si mieszali,

Sekundowali

» »Jan Sobieski marszaek i hetman W. K.< Tr.
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Tak natarczywie i tak wciekle prawie,

Widzc, e gin, a ciicc umrze w sawie,

Ze niestatecznej fortuny igrzysko

Ju byio blizko,

Gdyby by wódz nasz i z litewskim drugim,

Równym do wiecznej sawy idc cugiem,

Widzc, gdzie nasze nachylone rzeczy,

Nie da odsieczy.

Dosiadszy konia, tam gdzie lud zmieszany -j

Ledwie ju trzyma krok przed bisu mian y,

Przywiód tam mnie zbrojn husary.

Gdzie naszych bij.

Pac^ za wódz wielki, wychowaniec prawy

Marsa srogiego, widzc takiej sawy 23,!

Otwarte pole, jak piorun z oboku

Spad na nich z boku.

Dopiero, gdy si onierz wama zbrojny.

Tam si nacieszy, kto by chciwy wojny;

Tam syta mordu, tam krwi napojona 23;.

Sroga Bellona.

Najznaczniejs^y czyn marsowej roboty,

Gdy lud elazny twarde ama groty,

Gdy w bisurmacach topili koncerze

Mni rycerze. 240

Nie móg poganin tak cikiego razu

Ztrzyma i, barziej nogom ni elazu

Dufajc, bram, co bya w uboczy.

Ku Jassom skoczy.

Lecz go wódz polny przywita koronny 2, 245

Odwanie zastp przywiodszy na zbrojny,

Ze ich a w okop sam nasi wpdzili,

I jak swych bili.

* >Pac, hetman w. W. Ks. Litewskiego* Tr.

^ »Dym!tr ks. Winiowiecki, wojewoda beski, hetman polny ko-

ronny* Tr.
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Ty mierci szukasz, zacny Korybucie^,

250 A nie wiesz jeszcze o feralnej nucie,

Której ton smutno zanosi Korona

Osierocona,

Paczc swojego i pana i syna*,

Którego sroga wzia Libityna:

255 Ty straci oraz i pana i brata,

Wielka twa strata.

Wic tedy ze krwie pogaskiej ofiary

Królewskim jego cieniom poli w dary,

To al umierzy, to pociechy pewne

2w Otr zy rzewne.

Maszci i dawne do tego przyczyny,

Gdy na wooskie pojrzysz Bukowiny,

Gdzie dziada twego Bogu powicona
Krew wytoczona.

265 Wszytko rycerstwo masz teraz pogod

Za przesze straty wzi sobie nagrod,

Ta to jest ziemia, która twojej bya
Braciej mogia 3.

Skoczy do mostu Turczyn i ta bya
270 Próna impreza, bo na Radziwia*

Trafi mnego, który swojej Litwie

Przodowa w bitwie.

Wódz sawy chciwy sam si nie szanuje.

Którego mny onierz naladuje:

-'75 Rk sw pasz ci, lud pospolity

Od wojska bity.

Tame wzi i znak hussejmowej sawy
Buczuk turecki. Szczliwe buawy

1 »Apostrophe do tego ks. hetnnana« Tr.

' »Krol Micha we Lwowif» umarf w wili w. Marcinae Tr.

* »Gdy za króla Olbrachta zgino wojsko polskie na Bukowinie< Tr.

* »Ksi Micha Radziwi, podkanclerzy i hetman polny W. Ks.

Litewskiego* Tr.
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W tak mnych rku, szczliwa ojczyzna

W te cnoty yzna. zso

Tam jedni zbici, drudzy potopieni.

Rzeka si od krwi pogaskiej rumieni.

Pyn pospou z trupy purpurowe

Nurty dniestrowe.

A i ci, którzy przez most si przebili, ^h:-.

Tam na bankiet nie lepszy trafili,

Trupy ich a po kamienieckie skay

Drog usay.

Pene przylege pola i okopy,

Peen i majdan trupów, wietne szopy, --^y

Poty, namioty drogo haftowane,

Krwi popluskane.

Samych janczarów lego osra tysicy.

Gwat ottomaskich na znakach miesicy

Krwi ich zmoczonych nasi, gdy nabrali, 290

Wodzom oddali.

Wzita i wszytka turecka armata \

Posza w ap wojsku wszytkiemu bogata

Pompa Aziej, poszy wietne stroje,

Kity, zawoje, sun

Kobierce, zotem tkane i kaftany.

Rzdy, wsidzenia, z buatu kakany,

Konie tureckie, wielbdy i muy,
Przytym szkatuy

Cikie od srebra a drugie od zota. 300

Niele w nich rce moczya hoota

I mao si tych w caym wojsku liczy.

Co bez zdobyczy.

Ale naj pierwej, cho krwawego potu

Nie starszy jeszcze, szlimy do namiotu 310

Hussejmowego, który by bogaty

W wietne bawaty.

1 >Armaty sztuk nr. 22«.
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Tam za zwycistwo Panu chway wiecznej ^

Paciy usla hod dziki serdecznej

315 Krzykiem wesoym a przylegle skay

OdgiOS daway.

Potym za naszych pobitych szukano,

Których pod piset wszytkich rachowano,

Drudzy zaledwie byli poznawani

320 Tak porbani.

owczy koronny ^ kiedy boj marsowy

WoU ucieszne ni Dyany owy,
Ju po zwycistwie dosta si gotowym

mierci obów em.

3i5 Tame Pisarski Doleg, pukowniku,

Co by ozdob sarmaciuego szyku;

Cho wielkiej sawy czeka ci nagroda,

Wielka ci szkoda.

A gdy paruje to pogaskie bydo,

3!jo Pukownik pieszy, mny Motowido,

Gdy drugim szwanki, gdy mierci rozdaje,

Zabit zostaje.

Rzeczycki, rotnustrz, chwalebnym przykadem,

Ojca i brata krwawym idc ladem,

;35 Odda ojczynie ywot powicony
Z skay strcony.

Roniakowskiego nie mniejsza ochota.

Zgin jako m; ta rycerska cnota

Iwanowskiego, Sawiskiego i ci

HM Obaj zabici

Maj z Nowowiejskim, mni porucznicy,

I B'aobrzeski dobrzy wojennicy,

Woosk ziemi, gdy wasnej bronili.

Krwi sw skropili.

' >Te Deum laudamus i msza z eihort w namiocie hussej-

mowym* Tr.

' »Zek'ckia.
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Wielka te szkoda, jako inszych wiela, 345

Tak Jarockiego, jako i Stanlzela \

Ten puk prowadzi marszaka wielkiego

Polubi^^kiego.

Godzienby. gdyby mona, by wspomniany

Kady z tych. który odniós w boju rany. 350

Godne wspomnienia wzite dla ojczyzny

Chwalebne blizny.

Bidziski stranik 2, chciwie zapdzony,

Ledwie nie na mier z skay roztrcony,

A saw jego wznosz takie wskoki .3.^5

A pod oboki.

I twej aden wiek sawy nie zaguszy.

Zacny Sapieho, litewski koniuszy,

Szwank twój wielkiemu z przodków Twoich domu
Nie czyni sromu. sco

Godzien pochway Zamoyski ^ podstoli,

Gdy mocno Turków po zawojach goli,

Sam si cikiego szwanku nie uchroni

Tureckiej broni.

Mny Lipnicki, pukowniku stary *, scs

Nie jednee ty ju odda ofiary

Z nieprzyjacielskiej kr wie i wasnej swojej

Ojczynie twojej.

Tylko si szyja na krtani zostaa.

Dziw, e si te ju dusza nie rozstaa 370

Z martwym wpó ciaem, zawsze ta w potrzebie

Gociem u ciebie.

Oberszter Morsztyn 5, cho ju postrzelony

I pchnity dzid, ywot odwaony

* ^Oficerowie zabici: Jarocki i Stantzel oberlejtnancit Tr.

' Stranik koronny.

' Marcin Zamoyski, podstoli lwowski, ordynat.

* Pukownik wojska litewskiego.

° Stanisaw Morsztyn, podstoli chemiski.
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375 Niosi i nie schodzi z marsowego tacu,

A by} na szacu;

Teraz w komendzie miasta stoecznego \

Tak interegnum pod czas niedawnego,

Nim kroi osidzie tron osierocony,

380 Strzee korony.

Poszed w te sawy kawalerskiej drogi

Oberszterlejtnant Asswerus^, u nogi

Straciwszy palec i poow stopy,

Gdy wiód fortropy.

385 Ciki Cieszkowski 3, porucznik wsawiony

Mslwem, szwank odniós z dziaa postrzelony.

Cieszy si zato, nim odniesie drug
Sawy wysug.

A Konarskiemu *, gdy odwanie skoczy

390 Na wa, obiedwie wystrzelono oczy.

Ju soca nie zna, sawa wieczny nieci

Blask, co mu wieci.

Tame i drugi brat jego rodzony

Wpó ju w dobytych waach postrzelony,

:m Rogata dusza, cho dwie drogi miaa,

Jeszcze zostaa.

Major Mierzeski ^ odniós trzy postrzay,

A potyra godne swych odwag pochway

1 tych dwu Turków, których wzi sw rk,
400 Da mu wódz z dzik.

A któ to sowy równymi wypowie.

Jako Potoccy ^ dwaj wojewodowie,

Prawi Potoccy z pogaskiej posoki

Lej potoki.

* Krakowa.

' Asswerus oberlejt. P. Sieniawskiego.

» Cieszkowski, porucznik p. ueckiego, kasztelana podlaskiego.

* Konarski, kapitan generaa Koryckiego.

» Mierzeski w regim. p. woj(!Wody pomorskiego Bkowskiego.

« Andrzej, kijowski ; Szczsny, sieradzki, wojewodowie.
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Tyme Kaliski ^ idzie wojewoda 4

Torem, gdzie czynu poda si pogoda;

Od rki jego, bisurmacze, twoje

Lec zawoje.

I Jabonowski, przyzna kady musi,

Stawa} odwanie, wojewoda Rusi, 4

Tara poi} szabl chory poznaski ^

We krwi pogaskiej.

Godzien pochway Gniski, wojewoda

Chehniski, w którym nader pikna zgoda

Mstwa z godnoci: i mdry i miay, 4M doskonay.

Teraz w komendzie zostaje Soczawy,

Gdzie ony z dziemi wiernoci zastawy

Pierwsze z narodu dane wooskiego

S w stray jego. a

Byo co widzie, gdy wojewodowie

Trocki 3 z poockim* nios swoje zdrowie,

Gdy wojewoda tame ze Mcisawia ^

Gowy nadstawia.

Nu wojewoda, co rzdzi Podlasiem ^ 4

Gdy kredensowa przed swymi paasem,

Gdy las kruszya kopij ta Leszczyna

O poganina.

A za Obony', ciko bdc chory.

aja fortunie, przeklina doktory, 4

Wolaby umrze na koniu, nieli

W mikkiej pocieli.

Kasztelan beski na Niezabitowie ^

Zabiby ich by wielu, ale zdrowie

Nie dopucio, przydao mu i to 4

Bólu sowito.

1 Opaliski. ^ Skoraczewski. » Marcyan Ogiski.

* Jan Kazim. Sapieha. ^ j^n Ogiski.

8 Waciaw Leszczyski. ' Samuel Leszczyski.

8 Niezabitowski.
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Kto Poznaskiego^, kto na Czei niechowie

*

Cnych kasztelanów odwagi wypowie,

Nu Podlaskiego^, dopierci z McisJawia^

uo Kto nie wysawia ?

Znaczny w potkaniu, koronny chory ^\

Twe miae serce tani najbai.ziej ly,
Gdzie boj wtpliwy, gdzie najwiksza trwoga,

Gdzie bitwa sroga.

445 Czarniecki, pisarz polny, swego stryja

Wieczniepamitnej sawy si dobija.

Przywodzc pieszo ludzi koronnego

Wodza polnego.

Wspomina wojsko odwagi Kryszpina^,

450 Nieche go muza ma nie zapomina

I ojca jego, bo w wojskowej pacy

Nie szczdzi pracy.

Zna po maltaskim krzyu kawalera'',

Barziej po serca, gdy mnie naciera,

455 Kiedy tam wpada, gdzie najwiksze wrzawy

Kawaler prawy.

Wyycki^ coraz wyej postpuje

W mstwie i sawie i tak si sprawuje,

e kady przyzna, i takicli niewiele

4(50 W rycerskim dziele.

A i ty, cho masz imi od pokoju-,

Chory Litwy, e si barziej w boju

Kochasz i na tym pokazae placu,

Odwany Pacu.

.105 Chodkiewicz idzie torem dziada swego,

Widzi tara jeszcze znaki mstwa jego,

* GrzymuUowski. * Silnicki. » uecki.
* Ryszkowski. ^ Miko/aj Sieniawski.

« Pisarz polny W. Ks. L., syn podskarbiego litewskiego.

' Lubomirski.

8 Chory kijowski i porucznik hussarski ks. Dymitra.

9 Pac, chory nadworny litewski.
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Gdy wódz litewski murem by obronnym

Stanom koronnym.

Genera Donhoff^ sercem i urod
Znaczny, które w nim pikn id zgod, 470

Idzie tam, gdzie krwie Nemesis niesyta

Z mierci si wita.

Tame stryjeczny jego, podkcraorzy

Pomorski 2, oba w sawie nader .skorzy,

Swoje i cudze, gdy pod ich rzd wchodz, 47r.

Puki przywodz.

Widz ci midzy pierwszymi na wale,

Sawny Korycki, mny generale;

Widz, co czyni twe odwane rami,

Cny Debohamie. 48o

I ciebie moje pióro nie pominie,

Cny podkomorzy, odwany Tedwinie^.

Cho twe odwagi, kturych jest niemao,

Soce widziao,

Mao to na ci, by i w nocne mroki i^b

Przepa ska i Dniestr przebywszy gboki,

Wzie szac mocny i w dobrej obronie

Na drugiej stronie.

Generamajor czyski i drudzy

Starzy, Gradyw a okrutnego sudzy, 490

Oberszter cki, Denemark, ebrowski

I Przepdovi-ski*,

Na prawym skrzydle puki przywodzili

I olep prawie na way skoczyli;

W te pomorskiego i puk wojewody ^
490

Biea zawody.

1 Ernest Dónhoff, genera major infanterji.

2 WJad. Dónhoff, podk. pomorski i Slan. Kociorzyski, konny i p'e-

szy oberszter.

* Tedwin, pudkoni. derpski i obersler pieszy.

* A to m?ody jeszczo Przependowski.

I " * Bakows ki ego.

Wiiydapz I. S2
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Pokaza serce i animusz mski
Oberszterlejtnant^ w pierwszym puku, Kreski,

Tame i drudzy oficierowie

600 Wayli zdrowie.

A za pukownik Radziwi^, cho z bólem

Serca nieznonym nie mogc si z królem

Rozsta, kiedy si dusza rozstawaa,

Strzeg jego ciaa.

806 A pewnieby by ten, jeeli który

Orze w pogaskiej krwi zbroczy pazury,

Ale powinno, która go wizaa,
Szczciu zajrzaa.

Polanowskiego^ znaczne w polu dziea,

510 Tyche i w szturmie rka dowodzia.

Jacy Kozubski * z Strzakowskim ^ mowie,
Niech sawa powie.

Nu Kobyecki, nasz sdzia wojskowy.

Gdy wielom mierci rozdaje surowy

515 Los, i znacznego jakiego Turczyna

Bez sdu cina.

I tychby tu by regestr bardzo dugi,

Co rone czyni ojczynie przysugi;

Ci daj ludzi, ci summy gotowe,

680 Ci rady zdrowe.

Ksi siewierskie ^, drugi Mojesz prawie.

Gdy wite rce wznosi w tej rozprawie.

Wspiera potnie lud jego okryty

Madianity.

* Oberszterlejtnant gwardyi pieszej.

* Ksi Stanisaw Radziwi, stolnik W. Ks. L. i oborster gwardyi.

' Chory sanocki a pukownik i porucznik husarski hetmana

wielkiego koronnego.

* Kozubski star. horodelski, porucznik królewski.

* Strzakowski rotmistrz pancerny.

* Andrzej Trzebicki, biskup krakowski.
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Ten wielki biskup w ratunku ojczyzny 525

Nie szczdzc mdrych rad, prac, gotowizny.

On jest prawdziwym, nie zmylonym tamtym

Polski Atlantem.

Biskup Chemiski 1, mdry podkanclerzy,

Którego sawa po wiecie si szyrzy, 530

Wspiera ojczyzn i kwot gotow
I rad zdrow.

Hrabia Winicza 2 pierwszy wojewoda,

Godzien wspomnienia i min go szkoda,

Bo cho w potrzebie nie byo samego, óar.

By tam puk jego.

Kanclerz litewski *, cho by pogotowiu,

Nie móg ojczynie suy w sabym zdrowiu,

Lecz tam od niego mne rce byy.

Co Turków biy. -m

Tymci si niemal najlepiej dostao,

Ich oficierow i ludzi niemao

Sawnym za zdrowie ojczyzny okupem

Pado tam trupem.

Jego za rka, co teraz pogoni 545

Wadnie, z modszych lat co czynia broni.

Widziaa w walnych bitwach Hiszpania

I HoUandia.

Morsztyn, podskarbi wielki, gdy gotuje

To, czym si wojsko rado posikuje, 550

Chorgiew jego w t krwaw rozpraw

Robi na saw.
Ta wojewod lubelskiego Reja

Nagrody, sawy przywioda nadzieja,

e swej dragoniej na t okkazi ,:,:,

Da kompani.

* Andrzej Olszowski.

* Aleksander Lubomirski, wojewoda krakowski.

' Krzysztof Pac.
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A referendarz koronny ^ przy boku

Paskim w ostatnim ycia jego zmroku

Bdc, przy puku brata miasto siebie

560 Mia w tej potrzebie.

Aczby by wola sam si za granic

Widzie i czyni, co wiat pod Zdziewic

Widzia, kiedy by w okrutnym opale

Pierwszym na wale.

565 Ale któ wszytkich tych tu wspomnie moe,

Którzy nie groby maj, ale oe
Sawy i którzy midzy tymi szranki

Odnieli szwanki.

Kady najlepszy wiadek swej ochoty

570 Odbiera wasn nagrod swej cnoty,

Gdy wie, e suy ze wszytkiej swej siy

Ojczynie miej.

Wszytkich mianowa panów, klorzy w krzele

Rad a rk w rycerskim rzemiele

57.'i Drugim przoduj, wojska i starszyny

Wylicza czyny,

Nie mej to gowy; niech kti) z tych oyje.

Których popioy woska ziemia kryje

A ich pamitki bluszcz obtoczy w koo

r,8o Kamienne czoo.

Mnie za niechby to urazy nie nioso.

e mojej ódki niedone wioso,

Nie majc aglow do lotnego biegu

Trzyma si brzegu.

585 Caa ojczyzna wam, wielcy wodzowie.

Wam, cne rycerstwo, na zwycizkiej gowie

Kadzie z wdzicznoci za trudy marsowe

Wiece laurowe.

Ciebie osobne czekaj korony ^,

5M Wielki marszaku, wodzu niezwalczony,

• Kraaiski. ^ i,Pr;iesagiuni felix« Tr.

718
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Za zdrowie nasze, z rk srogich wydarte,

Tw rk wsparte.

Alo nad wszytko ten, co si mianuje

Bogiem wojsk, który nas ;^awsze ratuje,

Ktorogo rki niemiertelnej dzieo .090

Wszytko sprawio,

Niechaj ma chwa z wdzicznoci i z skruch

Za to zwycistwo; ozdobn otuch

Dufajmy, e nas nie spuci na wieki

Z swojej opieki. .;oo

Ale i sami te o sobie czujmy

I mocne wojska na wiosn gotujmy.

Czuj si, Polaku, stój na pilnej stray,

Smok na ci way.
Nie wierz, eby to ju ostatnia bya 61.5

Porty potga, jest tam takich sia

Wojsk, ju je zbiera, ju bystre buaty

Wecuje, a ty

Bdziesz ospay? nie odpasuj broni,

Rozlae ich krt?w hojnie, której oni eio

Mci si chc ^, takiej nie wycierpi plagi,

Bo tej zniewagi

Od lat kilkuset nie ponieli prawie.

Trzeba w potdze, trzeba w dobrej sprawie

Potka ich; ale tego naprzód trzeba. 615

eby nam nieba

Króla mnego day, bo bez gowy
Ojczynie naszej upadek gotowy:

Nieprzyjacioom nie tak straszna ona

Osierocona. 6so

Miejmy si wszyscy do zgody dla Boga,

Dla wifnic Jego. dla wiary, bo sroga

Chmura nad nami, radmy wskok o sobie

W tak cikiej dobie.

* »I to wywroyZ Tr.
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625 A wy te wszyscy, postronni panowie,

Widzc, e idzie nie tylko o zdrowie

Nasze, którzymy dotd niedobytym

Waszym zaszczytem;

Ale, e jeli zginiemy, strze Boe!

680 Po trupach naszych bisurmanin moe
Snadno przej do was, pi krew wasze, czujcie

A nas ratujcie!

719. Nagrobek generaowi ebrowskiemu pod urawnem
z dziaa zabitemu anno 1676 w majdanie '.

Tu si odwanie bijc za ojczyzn

ebrowski odniosJ niezleczon blizn,

Kul rozcity z caego kartanu

Wporód majdanu.

5 Twarda to dusza, ywot to rogaty,

e na Bistoskiej potrzeba armaty,

Zkd sawa hukiem idzie okazaym

Po wiecie caym.

Zna Tureniego ywot mia w przykadzie,

10 Kiedy go równym sposobem z nim kadzie

A sawy ledwie zrównanej pod socem
Dosiga kocem.

Pacze go wojsko, pacze ona, która

zami swojego oblewa Hektora,

15 auje niemniej swego generaa

Ojczyzna caa.

720. Na bankiet Imci pana Kokockiego, stolnika pockiego, gu-

bernatora ksistwa suckiego podczas sejmu warszawskiego
in anno 1677 \

Zacny stolniku, nie by i nie bdzie

Drugi na wiecie, aby w twym urzdzie

' W »Muzie Domowej« czytamy ten nagrobek w ogólnym Zbiorze

Nagrobków nr. 12. W ostatniej zwrotce : Pacze mnego niemniej generaa

Ojczyzna caa; tekst w wydaniu poznaskiem ten sam co w Wirydarzu.

* W »Muzie Domowej< nr. 33; odmianka w tytule: ...p/ockiego



720 WIERSZE ZIJ. MORSZTYNA 503

Dokaza tego, eby jego stoy

Tylu narodom day byt wesoy.

Byli Hiszpan!, Wosi, Francuzowie,

Niemcy, Holendrzy, Woosza, Wgrowie,

Multan, Czerkiesin, Serbowie, Ormianie

I chocia w jednym roni Alkoranie,

Turczyn, Pers, Arab i Ordyniec dziki.

Trzebaby bankiet ten wpisa w kroniki, i

Którego pewnie i to nie ohydzi,

e na nim Cygan, Karaim i ydzi,

Skoczkowie, kunszty swe wyprawowali,

Nad czym si srodze Turcy zdumiewali.

Czy znowu drug Babel zoy chciano, i

Kiedy tak wiele narodów zebrano?

Nie Babel: tam si jzyki zmieszay.

Tu za by kady w swoim doskonay.

Acz wedug pisma przecie si sprawili,

Kiedy si wina modego opili %

A gdy si wszyscy swym wasnym syszeli

Mou^ic jzykiem, srodze si zdumieli

I pewnie sawne imi twe zanios

Tam, gdzie z porann dzie nastaje ros.

Gdzie póny ganie i skd akwilony 2

I austry wiej, bdziesz rozsawiony.

Wszyscy weseli byli przy twym stole

I Turczyn o swym zapomnia Stambole.

Dopiero Orda na swój bankiet szkapi

Od smacznych potraw nie barzo pokwapi 3

I jako widz serbety i kaffy,

Zwyczajny napój Selima Mustafy,

Ochotnie z naszym przemienili winem

I zgoa kady zgodzi si z Wgrzynem.
Ale niechaj wiem, jeli w takiej ludzi 3

Obcych gromadzie, by te kto ze mudzi?

pukownika J. Kr. M., opiekuna i oekonoma ksinej JM. na którym byo
ominacie ronych narodów... 1674; w w. 2 cohy.
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721. Temu prdko potym przy posanym szkle toczonym *.

W wojsku, na sejmach, vj pokoju i zwadzie,

Ozdobo Polski i wielki przykadzie,

Ju laka ?awa o tobie jest wszdzie,

e w^szytkich w swoim przechodzisz urzdzie,

Kiedy nie tylko Polska, lecz Asia

Co dzie u ciebie i jada i pija

I co my w Rzymie Kardinal- patrona,

To tu ma u nas ciebie wschodnia strona.

Skoro tylko wit rone ordy szykiem

Id do ciebie z swym Sc^oraalikiera.

Pokazae to przy Kamemelmecie,

Na szumnym, który dae mu bankiecie,

e wielki Mogol, ba i antipody

Miayby swoje u ciebie wygody.

I tego sia u ciebie wychodzi,

Kiedy tokajskie zbieraj powodzi,

Posyam ci ten nietrway rynsztunek,

Którego lubo pody jest szacunek,

Nad tym si jednak dowcip twój zabawi,

Ze jeli czowiek miertelny to sprawi.

Ze z ziemie, z prochu, z mizernej perzyny

Takie rozumem swym wywiedzie czyny,

A dopiero ten co natur wadnie

I co j stworzy, potrafi w to snadnie.

e cho w proch pojdziem, w atomy znikniemy.

Znowu w chwalebnych ciaach postaniemy.

A teraz emy popió, proch i glina.

Ni si rozsypiem, nalejmy w si wina.

* »Muza Domowa* nr. 34, tytuJ odmienny: Na drugi bankiet

tego IMci, kiedy Kamambet Murze czstowa, po którym kilka szklenie

toczonycb pos/aera w Warszawie dnia 10 maja 1677; w w. 2 rzadki

przykhidzie.
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722. Treny aosne Jej Moci paniej Konstantiej Suszczanki

Denhoffowej, wojewodzin] pomorskiej etc. etc po witej pa-

mici JE. Moci panu Wadysawie hrabi Denhoffie, wojewodzie

pomorskim, podskarbim ziem pruskich, skarszewskim, kocie-

rzyskim etc. etc. starocie, pukowniku JE K. Moci, który

w Wgrzech pod Parkanem w nieszczliwej okaziej od Tur-

ków zabity, die 7 Octobris anno 1683 chwalebnie ywot swój

pooy.

Tren I.

I któby rai te to da, eby te zy krwawe,

Które tocz na fata paczc nieaskawe.

Obróciy si w czyste wod przejrzystych stoki

A serce skamieniao w skaliste opoki?

Kto mi odejmie pami? Kto letejskiej wody

Przyniesie i tak wielkiej zapomnienie szkody

Jeli niecae sprawi, przynajmniej ulenie

eby miao tak cikie moje utrapienie.

Niech ju zapomni, jaka dola moja bya,

Gdym szczciem swym szczliwych wielu przechodzia.

Foki m moj kochany, póki moj jedyny

Przyjaciel tu y ze mna, jako mi godziny

I wesoe pyny nieteskliwe lata,

Jakom bez trosk, frasunków zaywaa wiata,

Kiedy to wszytko trac w tak wielkiej osobie,

W jednym wszytkie pociechy skadajc z nim grobie.

Tre7i II.

Tak Egeria po swym lamentujc Numie

W zrzodo, co ledwie w ludzkim zmieci si rozumie,

Z obfitoci gorzkich ez nagle roztopniaa

I tak si oraz z wiatem i z alem rozstaa.

Sawna fortuny srogo i z Hekub star,

Gdy jej m przy otarzu i krwaw ofiar

Pada przy nieprzyjaznym grobie nieszczhwa

Poliksena; okrutne której gdy ouiywa
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Rany w morzu, a ujrzy, e wa idzie z trupem,

10 Pozna, e to syna jej: naprzód stanie supem

A potym (o jaka moc alu!) odmienia

Ludzc podsta i wicej nie paczc zawya.

Na mnie kto wejrzy, jako mi ao zejmuje,

Uzna, e swe nieszczcie nie mniej opakuj,

15 I kiedyby mi Boska asica nie szczycia,

Jubym dawno w podziemne podwoje wstpia.

Tren III.

Ju si powraca z wojny kroi niezwyciony,

Którego niezliczone zwyciskie korony

Pask gow okryy: wszyscy si raduj,

Wszyscy si wita swego obroc gotuj.

a Jego cudowne czyny i potrzeby walne,

Reprezentuj wszdzie bramy tryumfalne.

Wszdzie brzmi winszowania i panegiryki,

Wszdzie koncenty muzyk i wesoe krzyki.

Ju utsknione ony mów swych witaj,

10 Którzy im swe marsowe trudy powiedaj.

Wybiegaj do ojców swych drobne dzieciny,

Wycigaj do szyje ich mae rczyny.

Ja tylko biedna pacz, ja zy ywe pij

A utrapione serce ledwo e ju yje.

1.5 Gdzie si bowiem moj podzia? gdzie jest prze Bog ywy?
Kdy zapad? dokd mi odbieg nieszczliwy?

Czy jest jeszcze nadzieja, ebym go widziaa.

Póki duch z strapionego nie wynidzie ciaa?

Niemasz, niemasz nadzieje! Ju moj ulubiony

'M M od srogiej pogaskiej rki pooony.

Treti IV.

Co to widz nieszczsna? Przebóg co si stao?

Ach widz tylko martwe bez swej gowy ciao.

O zacna gowo! klora moj zawsze bya,

Cicemu ci sroga rka z ciaem rozczya?
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Czemu licznych nie widz oczu? czemu wargi 5

Wdziczne na zJ fortun nie czyni mi skargi?

okrutny tyranie! o nowy Herodzie!

Ty masz swoje pociechy w mej cikiej przygodzie.

Ale jak niegdy Cesarz, gdy Pompejuszow
Widzia, pJaka (czy z alu, czy z radoci) gow, 10

Tak te oba afekty, ty tyranie wschodny

Musiae mie natenczas, gdy pas wzrok niegodny

W martwej Chrystusowego twarzy bohatyra

A al z chciwoci pomsty serce wpó rozdziera.

Bo za zgubione wojska, stracone armaty, 1.5

Miasta, zamki i insze niezliczone straty

Maa si zda nagroda, ale za ta strata

U mnie cen przechodzi i caego wiata.

Tren V.

O jaki al przenika biedn Korneli

Patrzc e ju ma jej okrutnie zabij,

Ze w zacnej krwi wielkiego niegdy Pompejusza

Gromada zdrajców brzydkie swe rce zajusza.

Radaby go piersiami swymi zasonia 5

1 wszytkie miecze w swoje serce obrócia.

I jabymci wolaa, eby wszytkie strzay,

Wszytkie miecze i kule we mnie ugadzaly.

Biegabym midzy szyki i surowe boje,

ebymy raczej oraz zginli oboje, 10

Ni co teraz po mu wdowa nieszczliwa,

Z nimem umrze nie moga a w sobiem le ywa.
A jeszcze w czym si serce moje nie utuli,

emci wdzia i miertelnej nie moga koszuli.

Nie mogam i gorzkimi, mu moj kochany 15

zami opoka twojej niezleczonej rany.

A e teraz nieszczsna t powinno pac,
Widzi to twój szlachetny duch, który paace

Empirejskie przenikn i pewniej ni owa

wieci si na nich bdzie gwiazda Cesarzowa. ao
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Trm VI.

Uderz troskliwe serce w p.ra(*z i narzekanie,

Wspomni sobie ostatnie na-'ze poegnanie.

Na wojn jadcego swego Protesila

.lako Laodameia strapiona prosia.

Przez wszytkie cise spolnej mioci zadatki.

eby nie osieroci i dzieci i matki,

eby i okrt jego nie by pierwszy w biegu

I on ostatni stawa na przeciwnym brzegu.

Ale co to pom.ogo, tak go chciwo niosa

Sawy, e przed wszytkimi zay swego wiosa

I wypad pierwszy ra ld, kdy sw ochot

Ubog on wneczn zostawi sierot.

To si mnie wanie stao, o toem pakaa,

Gdym si z poow dusze mojej rozstawaa.

e bdc sawy pilen ^ i z pierwszej modoci
Kawalerskiej czyniw^szv dosy powinnoci

Teraz gdy ma dla kogo, eby si szanowa,

Co lubo mi cieszc mi wrzkomo obiecowa:

Ale widz, e serce wielkiej sawy chciwe

Nie dbao na lamenty i pacze rzewliwe.

Póki go mogy zajrze oczy wypakane,

Poty go prowadziy a myli stroskane

I utrapione serce zawsze przy nim byo,

I wszdzie go kdy .si obróci ledzio.

Tren VII.

Czuo to bownem. wierny lubo nieszczliwy

Prorok, e moj kochany nie powróci ywy.
Wszytkom sob nudzia, wszytkom ponurzona

W smutkach, mylach, mniemaa, em ju opuszczona.

Nowe mi coraz troski i we dnie suszyy,

I w nocy nieraz mi sny okropne trapiy *.

' W odpisie : peen.
' Dopisano: straszyy, a w w. 17 : tcyrzucita.
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Jak niegdy Alcyone rozstawszy si z mem,
Który nieprzyjacieiskim nie poleg orem
Ale w srogich otchaniach morskich zatopiony,

Duszc w strapionym sercu al nieutulony, i

Przecie si coraz Ijiedna cieszya nadziej,

Ze tak szczliwe wiatry jeszcze jej zawiej,

Które jej ma wróc. A gdy go w podstaci

W jakiej uton, ujrzy we nie i ju straci

Wszyk nadziej, na brzeg wylkniona biey, ii

Na którym gdy obaczy, e trup jego ley,

Dopiero tam alowi wodze wypucia,

e si z ludzkiej natury w insz, odmienia.

Tren VIIL

Jeli która kiedy na swym szczciu znaa,

Tedym go ja w swym sercu zawsze uwaaa,
e mi askawe nieba takiego zdarzyy

Ma. którego wiel darów zbogaciy.

Jeli o urodzenia zacnego ozdooy, ,-

I któ tak niewiadomy m.oe si znaj, coby

Nie wiedzia, jacy w doaiu tym senatorowie.

Wysocy urzdnicy i generaowie

(A co mi te zgubio) do dziea Bellony;

Dosy, kto w Denhoffowskim domu urodzony. lo

Dopiero w macierzysk kto pojrzy lini,

Obaczy jakie blaski tych zacnoci bij,

Jako wielki dom ksit brzeskich i z królami

1 z wielkimi zkrewniony blizko monarchami,

Rod od Piasta dawnego królewski cigncy is

I t ozdob wieków przez dziewi kwitncy.

Jer^li urod i w tej nieupoledzony

I piknymi przymioty tak by obdarzony.

e iVIarsowa surowo z wielk askawo.ci
I z wrodzon pikny spor wiody w nim ludzkoci. 2j

Ale to nadewszylko, e szczyro i cnota

Bez przysady nad wszytkie brantowniejsza zota,
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Co rzadka wieku tego, w nim si znajdowaa,

Która mu wielk mio u wszytkich jednaa.

25 I to wszytko mylistwo za dni ycia jego

Byo, eby raog afekt pozyska kadego.

A cho wasna pochwaa nie zawsze uchodzi.

Jednak przecie wiadectwo prawdzie si da godzi

I winna mio ma w pierwszym ma by wzgldzie,

!jo Co baczny uwaywszy, za ze mie nie bdzie.

Treti IX.

Kroi wielki jako jego zasugi szacowa,

Skutkiem samym w osobie jego pokazowa,

I by by duej poy, pewnieby go bya
Paska aska na wyszym stopniu posadzia.

5 Zna bowiem godno jego, zna wielk ku sobie

yczliwo, której dowie nie móg w wikszej próbie,

Jak gdy dla majestatu jego dostojestwa

Koszty, trudy wojenne i niebezpieczestwa

Podejmowa ochotnie i przy paskim boku

10 Pad na los nieuchronny wiecznego wyroku.

A nic nie wtpi, e to i po mierci czuje,

Jako pan baczny sugi wiernego auje
I nie bez królewskiego serca poruszenia,

Nieraz go czyni godnym dobrego wspomnienia.

15 I ta te jest jedyna, któr w tym opale

Jak ulg mog mie moje cikie ale,

Ze za tak askawego i dobrego pana

I za wiat chrzecijaski krew jego przelana.

Tren X.

auje go przewietny senat, jako swego

Kolegi, auje stan rycerstwa zacnego.

auje dzielne wojsko z wielkimi wodzami,

Którzy odwagi jego bywali wiadkami.

6 Pacze go puk, hussarska pacze jego rota,

Którym wiadome jego mstwo i ochota
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Zawsze bya i dzi go nie wypuszcz prawie

Z ust swych, przyznajc co si godzi jego sawie.

Pacze dobrego syna i cala ojczyzna,

W" którym jak wiele traci, sama zazdro przyzna. lo

Pacze zacny dom jego, który jako wiele

W nim utraci, czuje to; pacz przyjaciele.

Pacz sudzy, których by ojcem a nie panem,

Dopiero biednym serce kraje si poddanym.

Tren XI.

Ale nad wszytkich kwil sieroty a maa,

Wierz, e go w ywocie matki swej pakaa.

Siebie tu nie przypomni, bo jakimi sowy
Wyra los nieszczcia mojego surowy.

Biegy mistrz chcc wyrazi straszn tragedi, 5

Kiedy wielki wódz grecki sw Iphigeni

Da na mier, przez subtelnych farb lineamenty

Wymalowawszy wszytkich pacze i lamenty

Samego tylko ojca al nieutulony

Zakry przez zawieszone na twarzy zasony, 10

Dajc tym zna, e adn farb doskonale

Nie mog by tak wielkie wyraone ale.

I ja chobym tyle sów, ile piasku w brzegu,

I rk prdsz miaa sonecznego biegu.

Wymówi i wypisa trudno, jak strapione 15

Serce moje; wic oczom poo zason.

ebym na tak okropny widok nie patrzaa,

Póki duch z strapionego nie wynidzie ciaa.

Cieszysz mi w tym nieszczciu, matko moja droga,

A cho i same ao zejmuje ci sroga, -.o

Bo nie zicia, lecz syna wasnego stracia,

Jednak eby mi w moim alu nie rzewnia.

Swój dusisz w sobie i zy poykasz obfite,

Zkd twoje serce mki ponosi sowite.

Cieszy kochana siostra, cho sama w bojani 25

Podobnej (której niechaj Bog zachowa) kani.
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Niechaj wielkiego wodza wszytkie ze mijaj

Razy, niech go anielskie pior okryw^aj.

Cieszy z drog krwi moj swoimi córkami,

3i» Ale i tym si oczy zalewaj zami.

e w podobnych opaach mów swych miewaj,

Z których niechaj ich same nieba wyrywaj.

I ty jedyna siostro, sio.stro nieszczliwa^,

Rodzona jego, cud to, jeli dotd ywa,

35 Wiem, e krwawych ez lejesz nieprzebrane zdroje,

W krótkim czasie krwie swojej widzc szkod dwoj.

Tren XII.

A ty sam m pociech bd, ukrzyowany

Boe, który najwitsz przez okrutne rany

Krew dla nas wyla, który i gorzkiej skosztowa

mierci, eby od wiecznej nas grzesznych ratowa,

Racze przyj i t krew twego mczennika

Jako wdziczn ofiar, niech gos jej przenika

Firmamenty niebieskie i jak niegdy owa

Woaa krew do nieba o pomst Ablowa,

Tak daj, eby niezbony naród, Otlomani

10 I dalej w swej hardoci byli przeomani.

Niech ci, którzy si twoim najwitszym mianuj
Imieniem, z nieprzyjació twoich tryumfuj.

A jako gdy na krzyu, Zbawicielu wity
Dla nas i grzechów naszych srodze by rozpity,

if) Dae na wieki witej i bogo.sawionej

Matce swej opiekuna, tak i mnie strapionej

Sam racz by opiekunem w tym sierocym stanie,

O Królu wszytkich krolow, o wszech panów Panie.

Koniec Trenów.

* Wojewodzina malborska, rodzona siostra nieboszczykowska, B-
kowska, której cioteczny brat Opaliski, wojewoda brzeski i genera wielko-

polski, w tene czas prawie umar. Tr.
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Jeeliby kto osdza wojsko polskie XVII wieku, wojsko

kuszyskie i chocimskie, wedle wieszajcych si koo niego ciu-

rów i drabów, cignby na siebie suszny zarzut stronniczej,

zawistnej niesprawiedliwoci albo potwornej nieznajomoci rze-

czy. A przecie osdzano niegdy trybem nieco podobnym

poezyc tego wieku! Skazawszy j raz zaocznie (bo nie wysu-

chawszy naleycie jej samej), na infami dla takich grzechów

przeciw dobremu smakowi, jakimi s makaronizm i panegi-

ryzm, zaczto dopiero w cigu XIX wieku, na podstawie no-

wych informacyi, de noviter repertis, wtpi o prawomocnoci

przedwczenie zapadego wyroku, a z kadym dziesitkiem lat

przybyway nowe wiadectwa, wychylay si z pod mgy za-

pomnienia coraz powaniejsze, dowcipniej sze, jaskrawsze fizyo-

gnomie literackie, niistrze pióra i formy, gowy patryotyczne,

mylce, pene humoru i fantazyi szczeropolskiej, ludzie poloru

i smaku, tacy Andrzej Morsztyn, Wacaw Potocki, ukasz

Opaliski i tylu, tylu innych.

W ten niedokoczony jeszcze proces rehabilitacyi poezyi

XVII wieku, w to powolne odwojowanie dobrej jej sawy i za-

sugi, wnosi niepoledni moment rkopis pod tytuem Wiry-

darz Poetycki (t. j. Ogród poezyi) IMp. Jakuba Teodora

Trembeckiego, pisarza skarbowego pruskiego, jaki w poniszym

przedruku publicznoci wiatej do rk oddajemy. Zawdzi-

czamy za t moUwo raz askawej uprzejmoci dzisiejszego

waciciela tego skarbu rkopimiennego, Dra Ludwika Mi-
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zerskiego, znanego obywatela i posa, radcy konsystoryal-

nego w Poznaniu, co skarbu tego nie chowa zwyczajem innych

zbieraczy pod korzec, lecz kademu pracownikowi go chtnie

udziela; powtóre ofiarnoci Towarzystwa dla popierania nauki

polskiej Lwowskiego, a zwaszcza staraniom jego przewodni-

czcego, prof. O. Balzera, co wydawnictwo i rodki obmy-

li. W Akademii, gdzie waciciel rkopis zoy, dokonano

pod niestrudzonym nadzorem radcy J. Czubka, któremu

nauka polska tyle najcenniejszych wydawnictw zawdzicza,

wiernej kopii Wirydarza Poetyckiego i t do druku od-

dano. Tak dziel wymienieni trzej panowie zasug nowego

wydawnictwa.

Pierwsz (publiczn) wiadomo o W iryd ar z u Poe-

tyckim poda . p. redaktor » Biblioteki Warszawskiej* .1. K.

Plebaski, w zeszycie wrzeniowym z r. 1889 r. (III, str.

435—439). gdy mu radca Mizerski rkopisu do Warszawy

na cae lata uyczy. I ogasza odtd Plebaski w > Biblio-

tece Warszawskiej* i w osobnych odbitkach rónoci z Wi-

rydarza; uzupeni z niego mianowicie »Merkuryusza Nowego*

W. Potockiego (wydanego spóczenie przez Dra B. Krzep-

kiego); wyda z niego >Pogrom Turków pod Chocimem

1673 r.« (w zeszycie padziernikowym 1889 r.); »Pieni Wa-
cawa Potockiego* (w zeszycie grudniowym 1890 r.); »01brychta

Karmanowskiego poety wieku XVII wiersze róne* (w osobnej

odbitce, str. 60 i II, Warszawa 1890, z tomu drugiego 1890 r.),

a przygotowa do wydania wiersze Daniela Naborowskiego

i Jerzego Szlichtynga. lecz mier t prac owocn przerwaa.

Rodzina zmarego ofiarowaa mi chtnie do wydania przygo-

towane odpisy obu poetów, lecz rzecz odkadaem, tuszc, e
nadejdzie kiedy sposobno wydania cakowitego Wiryda-
rza, e nie naley rozrzuca bogatej jego treci po drobnych

publikacyach. Nareszcie po dwudziestu latach nadzieja si

zicia.

Rkopis jest zwyky, may kwartant XVII wieku, prze-
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pisany starannie; liczy 1258 stronic, spólczenie numerowa-

nych. Gtówny jego zrb powsta przed godami 1675 r., jaic

na tytule wyraono. Trembecki sam dodawa (od str. 1109)

wiersze o roku 1683 i wyprawie wiedeskiej, a jeszcze póniej

wstawia rozmaite uwagi, sigajce roku 1701. Rkopis zacho-

wa si znakomicie; niestety, wiele kart powycinano i wiele

wierszow lunych lub caych poezyi zamazano starannie dla

ich treci rozwiozej; najwalniejsza luka jest przy samym
kocu, od str. 1218 do 1243, chocia wtpiby mona, czy

wanie te karty pady ofiar niemoralnoci; otoczenie icli po-

wane, przeczy temu, jak si zdaje; moe byy >zaraone«

aryastwem. Karty bowiem wycina i wiersze maza Trembecki

sam, co na stare lala usuwa sprosnoci, jakie go za miodu

bawiy, lecz moe i zbyt w^yrane reminiscencye aryaskie,

t. j. równie grzechy modoci: pobono saska w tymby si

uwidocznia; pocztki wierszow niewinnych, co si znajdoway

na kocu kart wycitych, wypisywa ponownie nad ich ci-

giem dalszym, aby nie psu caoci.

Wiry darz, to nie tylko najzupeniejszy, lecz zarazem

i najstaranniejszy odpis dawnej poezyi; chyba oryginay W. Po-

tockiego mog mu pod tym wzgldom dorówna; nad wyko-

naniem odpisu czuwa bowiem Trembecki sam, poeta nie-

zgorszy. Najpierw kilka sów o nim samym, przepisanych

z Niesieckiego.

Pod Trembeckimi herbu Brochwicz z Trbek w woje-

wództwie krakowskim (na Wiry darz u wycinito jeszcze

piecztk: Ign. Broch. Trembecki 1799). pisze Niesiecki, co na-

stpuje: Mikoaj Trembecki eni^ si^ trzykrotnie, z Zofi

Karwick, Elbiet ck i Ann Supsk: z ckiej spodzi

Jana Jakuba. Ten Jan Jakub z Anny Stojesiskiej, Krzysztofa

z Dywidoru córki, spodzi czteru synów; Stefan i Jan modo
pomarh; Krzysztof y z Suchodolcówn; Jakub Teodor
drugi syn Jana Jakuba (u Niesieckiego mylnie: Mikoaja), pod-

czaszy rzeczy cki, pisarz skarbu województwa i ziem pruskich,

osiad w województwie pomorskim, zmar 1719 r., m uczony,

eksperyencyi wielkiej i wszystkim miy; z Joanny Niezabitow-
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skiej zrodzi dwie córki, Konstancy i Maryann, synów za
trzech, Wadysawa — ten modzianem umar; Jakuba Ale-

ksandra, co godno ojca odziedziczy; Stanisawa, w zakonie

Soc. Jez. ycie zakoczy r. 1737 w Lublinie.

e ten to Jakub Teodor uzbiera W i r y d a r z , do-

wodz przypisy, np. przy wierszu Stefana Trembeckiego
z r. 1661 dopisa: »by to rodzony mój. który w kilka lat

potym (1664) umar*; przy innym wierszu, Na mier wasnego

brata Jana Trembeckiego, zmarego r. 1670, dodaje, e
Jan mia wtedy lat 22, Wyliczone nazwiska. ckich, Sucho-

dolskich, Trembeckich. Stoiskich, dowodz, e mamy przed

sob czonka familii z gruntu aryaskiej, kumajcego si nie-

darmo z poetami aryaskimi, Przypkow:.4im, Arciszewskim,

Lubienieckim, Wiszowatym, Karmanowskim, Zbygniewem Mor-

sztynem. Wacawem Potockim (co niegdy by aryanem), i kal-

wiskimi, jak Naborowski, Leszczyski, Szlichtyng; Stefan Trem-

becki umar aryanem w Amsterdamie na naukach a Jana moe
i zasiekli równie o nowinki religijne; Jan Jakub moe te

dlatego z województwa krakowskiego w pomorskie si prze-

niós. Z czasem zupenie zkatolicza, zupeniej ni Wacaw
Potocki i z katolicyzmem nie wojowa wicej, owszem wy-

cieczki przeciw niemu potpia; jeden z synów eksaryana je-

zuit umar. Pochlebny sd Niesieckiego o jego inteligencyi

usprawiedliwia Wiry darz.

Z trzech wikszych zbiorów rkopimiennych, jakie Trem-
becki we wczasach pomorskich ukada, dwa zaginy; Quod-

hbet nazywa jeden, z wierszami; drugi .by z mowami proz

p. t. Skarbiec Oratorski. Có zawiera Wiry darz i dlaczego

kadziemy go na czele caej spucizny poetyckiej XVII wieku?

Niema rkopisu, szlacheckiego czy (stokro rzadszego)

mieszczaskiego, z tego wieku, coby nie zawiera wierszów.

Obok Rokoszu Gliniaskiego i Rad Kalimachowych, obok ora-

cyi, sucych aktom weselnym czy pogrzebowym, obok mów
i listów politycznych znajdziesz w kadej »Silva rerum« i wier-
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sze, lune lub skupione po rubrykach, np. jako »Spi2arnia

fraszek rozmaitych* i t. p., czy bez osobnego tytuu. Na tych

tytuach zreszt i polega nie mona; jeeli np. w znanych

>Silvae Rerum* (Ksidze Pamitniczej) Michaowskiego (z po-

owy XVII wieku) znajdziemy w jednym z ich tomów rubryk

p. t. >Summaryusz wierszy Morsztynowych*, to nie dowodzi

to bynajmniej, eby to by istotny zbiór wierszów Hieronima

Morsztyna (niby jego wasnej redakcyi), jak sdzi Mecherzy-

ski; »Sumaryusz* ten zawiera wiersze najrozmaitsze, lecz ko-

pista, dostrzegszy przy jednym z wierszów nazwisko Mor-

sztyna (Jarosza), uogólni je poprostu z wasnego domysu;

takim samym domysem kopisty wyawansowa rozpustny pie-

wak Wenery na »ksidza Hieronima Morsztyna* (i utosami

go Rzepecki z kanonikiem krakowskim tego imienia, y-
jcym okoo r. 1600), lecz to tylko artobliwa wzmianka

o »wiskiej swojej plebanii* kopist czy czytelnika w bd
wprowadzia.

Przytocz naprzykad podobny rkopis, co wanie do

równie nieogldnych przypuszcza da powód, dla charaktery-

styki wszystkich innych. Jest to rkopis znany p. t. » Torba

dworska* Aleksandra Stanisawa Bezeckiego, beskiego, szy-

dowskiego starosty (dzi w Petersburgu, Rónojzykowe. IV,

folio, nr. 74). Rozpoczynaj go dwa wiersze jakiego S. L.

D. L, >Alluzya na Torb Dworsk*, usprawiedUwiajce, dla-

czego si z takim darem do pana przychodzi, liczc na wdzi-

czne przyjcie, i jak odmienn bywa tre torby, gdzie rzeczy

powane i zabawne pomieszano. Nastpuj materye polityczne,

mowy sejmowe z lat 1632, 1638, 1642; nie brak naturalnie

Rokoszu Gliniaskiego i Rad Kallimachowych; przymieszano

lune wiersze, np. Lutni Rokoszow Szymonowica, Descriptio

variarum gentium, Votum i apostrof do Wadysawa IV i t. d.;

jest i (prozaiczna) rozmowa Zborowskiego z Zamoyskim i t. d.

Od str. 361 id mowy weselne; od 509, pogrzebowe; od 673

listy. Od str. 744 miaa si zacz »Spiarnia fraszek rozmai-

tych*, lecz niewiele z niej tu ocalao; jest ów wiersz dzielcy

rymy stateczne od artów, wydrukowany przez Pleban-
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skiego jako wiersz Karmanowskiego (str. 22), lecz urywa si

ten zbiór na str. 770. Cig dalszy »Torby«, str. 771—816,

stanowi dzi osobny rkopis teje biblioteki, Rónojzykowe
XIV, folio, nr. 9, opisany przez prof. Nehringa w rozprawie

Rzepeckiego jako >Ueberreste einer ehemals groszen Ge-

dichtsammlung* (co mylne, jak widzimy). Poniewa znam i ten

rkopis z autopsyi, podaj tu jego tre: str. 771 »Do niego«

(t. j. do Wulkana z powodu Marsa: »Zfy rzemielnik kowalu,

nie umiesz baznowa* i t. d.); »Mars z Wener*; Alphonsa

i Orestylle mio i t. d. (str. 772—792); »Nagioda wszetecz-

noci« (»Acteon wnuk Cadmusow w lowiech spracowany Po

gstobujnym krzewiu, bdc zmordowany* i t. d.); Odmiana

wiecka i Appendix (» Wikszy coraz wiek laty, lata miesi-

cami* i t. d., Szczliwy kto i t. d., 794); Wiersze na yki
[dwuwiersze satyryczne na mów i ony, np. »Kdy, panie,

kmiotki twoje? Zjadiy je enine stroje*; »Wziaby u ludzi

bya, Gdyby mem nie rzdzia* i t. d.]; Gra w szachy

z Kasi, wszeteczne, 797; 799—802 Naborowskiego Zwada

Marsa i Oczy królewny angielskiej; Biaegowy niesowne ks. (!)

Jarosza Morsztyna (>Gniewno«, reszty brak, bo str. 803—806

wydarto, jak wiele innych w caej »Torbie Dworskiej*); 807

Judicium Ossecense, causa I—III; 810, to po polsku, i 813,

»Sprawa wiea osiecka — Koniec spraw osieckich, z których

ona przypowie urosa Sprawa jak wOsieku*; 814 »ksidza

Hieronima (»Morsztyna«, dopisa Zauski) poenitentia* i t. d.

Sir. 817—860 stanowi trzeci rkopis teje biblioteki, Polskie

XIV, folio, nr. 38; jest to Makaron Orzelskiego, czsty po rko-

pisach (powoywa si na Krzysztof Opaleski w Satyrach

1650 r.), tu zatytuowany >Macaronica Marfordi Mdzikovii

poetae approbati. Veritas odium parit. Brunonii apud Mart.

Volfgang. Korobell a. d. 1623* (tytu ten, to mistyfikacya; rzecz

niedrukowana dotd, cho na druk dawno zasuya). Koniec

rkopisu, do str. 9B5 i dalej, ocala w Torbie samej, pisanej

bardzo starannie, powstaej przed r. 1650 (dopisy modszej

rki sigaj XVIII wieku).
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PodafeiTi tak szczegóowo tre >Torby Dworskiej*, po-

niewa .]'•] czci sk?ad()vve, jej »Spiarnia fraszek« i t. d., po-

wtarzaj si cigle po rkopisach XVII wieku. I tak np. Oso-

lineum nr. 4502 zawiera wybór tych samych materyi; od

k. J80. b idzie tam »Spiarnia fraszek rczmaitych«, zaczyna-

jca wierszami o przyjacielu, wydanymi przez Plebaskiego
jako Karmanowskiego (str. 12); dalej id owe wiersze na yki
(np. »Nie chcesz siada w gobicu, Nie mieszkaje przy go-

cicu« i t. d.); Alphons etc; Lutnia Rokoszowa (Szymono-

wica!); Akteon; Xidza Hieronima poenitentia i t. d.; Naborow-

skiego Zwada i Oczy; nie odgadem autora wierszy na k. 196

»Majtno authore Nabak« ('??) i » Non licet plus efferre quam
intuleris tego«; dalej znane wiersze na Marsa i Wener (Bóg

pogaski zalctniczek i t. d.). Albo rkopis petersburski, Róno-
jzykowe XVII, folio, nr. 46, kart 306, zawiera od k. 129 -- 212

wiersze niby Morsztynowe, k. 188 206 history tego o Ta-

lezie i Peropedzie, Osieckie sprawy, Alphabetum aureum (zob.

ni.), Nagrobki zi^ieranej druyny, obie >Willaneczki* (zob. ni.),

Conditia szlachecka. Ziemianin i t. d. i t. d.; s i wiersze na

Szko i synne jego kpiele:

Slachetne ty zrodo Samo przez sie czysteS

A kodemu z chorych poyteczne jeste.

Celniej sze nad rzeki, Cudno zota majC -

I bogato ludziom z siebie go wydajc i t. d.

(z anagramem Szka w pocztku, rodku i kocu wierszów),

i drugie o tym: Do róda (...syniesz u nas wszdzie); s
wiersze liczne pobone i satyryczne (Ordynans hetmana z r. 1646

przeciw 0?ohskiemu i t. d.).

Otó takie to wiersze bawiy szlacht i wcigano je

w Silwy szlacheckie. Lecz poytku z nich dla hteratury nie-

wiele, bo i tekst bywa bardzo zepsuty i zrzucano bez adu
wiersze najrozmaitszych autorów (Smolika, Szymonowica. Na-

borowskiego, Hier. Morsztyna, Szhchtynga i innych), tak e si

w tej gmatwaninie nie m ina rozpozna. Kad na to nacisK

Wirydarz jl
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umylnie, aby na podstawie podobnych rkopisów nie rozstrzy-

gano kwesty i autorskich i.

Wobec niezmiernej iloci podobnych rkopisów miesza-

nych (prozy z wierszami), napotykamy tym rzadziej rkopisy,

coby wycznie wiersze zbieray. Taki by np. rkopis, z ictó-

rego w Poznaniu r. 1844 Poezye niby Zbygniewa Morsztyna

wydano; taki jest rkopis petersburski Zauskiego, Polskie XIV,

folio nr. 12, str. 103, odpis Kaniiiuy i Lutni Andrzeja Mor-

sztyna; do najciekawszych nale rkopis Krasiskich nr. 825

i Czartoryskich 1888; o obu tu pokrótce wspomnie wypada.

Rkopis Krasiskich zawiera dwa dziay; pierwszy mieci same

utwory Andrzeja Morsztyna, Amint, Cyda, fraszki (niektóre

podwójnie wypisane), z ow wszeteczn Przedmow na fraszki

do wstydliwych i Do Piotra i t. d. Drugi dzia ma osobny na-

pis: »Dobra myl ochotnego gospodarza* i zawiera mixtum

compositum wszelkich moliwych poetów, tu s nowele Mor-

sztynowe (Hieronimowe) o Alfonzie i o Talezie, tego listy

heroiczne (Parysa do Heleny, Akoniusza do Gydypy i t. d);

* Wspomn tu o jeszcze jednym rkopisie petersburskim, Polskie

XVII, folio, nr. 14. Fo mowach weselnych i pogrzebowych rozsypano tu

wiersze Naborowskiego, Morsztynowe li.sty lio Kostki, gdzie go uprasza

o przesyk »do ubogiego chlewika swego winicckiego*, do mej uwi-
skiej plebaniejd, wic nie dziw, e czytamy potym uKondycya Szlachecka

xidza Jarosza Morsztyna skadania* (f. 91, b); AbecudJo zote; Obraz

czowieka ziemskiego (albo zwierzciado) i duchownego; Przypkowskiego

ad Poloniam i tumaczenie Wiszowatego i t. d ; od k. 178 do 195, niedo-

koczona »Spiarnia fraszek rozmaityclia z wierszami o przyjani (jak

wyej), Zwada Marsa, Gra w szachy. Nagrobek Kochanowskiemu (na

k. 181, powtórzony na 188 »0n to kapan Phebowy, którego uczony Rym
wiadczy, e mu nie jest równy znalezionyo i t. d.), czsty po sylwach;

Nagrobki zbieranej druyny, satyry polityczne, jak Lament kanclerza

(Osoliskiego) i t. d. Zbiór to jakiego rónowiercy, jak dowodzi mowa
A. Moskorzowskingo na pogrzebie Adama z Bbelna Goslawskiego w Czarn-

kowach 12 sierpnia 1642 r. i tego Gosawskiego modlitwa wierszem zo-

ona r. 1633 (»Gdym si zaczyna w matce mej, Panie*, koczy: »Z nieba

nagrody oczekiwajc<). Przytoczyem ten opis na dowód, e rubryka

•Spiarnia fraszek rozmaitych* niczego jednolitego nie wyraaa, adnej

staej caoci.
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Lekcye Kupidynowe (zob. ni.), Zwada Marsa, Ordynans z r. 1646

(przeciw Osoinskierau). Obiecad.o zote, Zwierciado czowieka

ziemskiego i t. d.; potem Fraszki i » Przydatki do Morsztyna*.

Rkopis Czartoryskich niby trzy dziay zawiera; pierwszy mie-

szany: nowela wierszem (z Bokacyusza), Amores Ismondae

et Guiscardi (Hieron. Morsztyna?), Lutnia rokoszaska Szymo-

nowica, listy i elegie Naborowskiego i innych, Lekcye Kupidy-

nowe, Korespondencya poetycka Andrz. Wad. Molendy i Je-

rzego Gabryela Niedzwona. wiersze Jana Kazimirskiego i t. d.

Drugi dzia, to wiersze Morsztynowe (Andrzeja), Lutnia, Kani-

kua, Fraszki (tu i ów przepyszny Nieobiecany Ksek i in.);

koniec, od k. 184, b do 202 Historya o Jergoniey (!) pannie

od oyca swego w obronie czystoci noem przebitey wyjta

z Liviusza historyografa rzymskiego decade I, libro III; jest to

Wirginia W. Potockiego. Gay rkopis pisany nadzwyczaj sta-

rannie, kaligraficznie; niestety, tekst sam nadzwyczaj peny

racych bdów (czasami poprawianych odmienn rk dawn),

a s i takie, e kopista w poowie »Willaneski« pierwszej

przechodzi niebacznie do drugiej poowy »WiIlaneski« drugiej,

zlewajc tym sposobem obie »Willaneski« w jedne! Z korespon-

dencyi wierszowanej Molendy i Niedzwona przytocz cho naj-

starsz, znan mi wzmiank o Giewoncie tatrzaskim: »Jeh

na sauiym wierzchu Gewandu nienego Zocz dwie koz« i t. d.

(str. 151).

Nadmieni, e tak samo »Gwiszk?.r(.lem i Zygmunda* za-

czyna si rkopis Akademii Umiejtnoci nr. 865, folio, ucho-

dzcy (mylnie) za autograf Kochowskiego, wasno niegdy

Kazimierza Rudnickiego. Daje on wszystkie trzy nowele Phi-

lomacliji Morsztynow^ej, list Akoncyusza do Cyprydy (! zamiast

Cydyppy), z bardzo nieskromnym zastosowaniem tej historyi

o jabku do naszych czasów (Ale bodaj si takie winniki ro-

dziy i t. d., ale to moe maniera samego Morsztyna, te bur-

leskowe dodatki do tematów mitologicznych); dalej znane de-

finicye wierszowane pana, szlachcica, ma i t. d., tu Proble-

matami nazwane; na k. 73—75 czytamy niby heroid, LisL od

siostry do brata oraz i ma, o skutkach kazirodczego w-y-
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stpku (bez imion, o znanym zkdind fakcie szlacheckiej

chroniue scandaleuse). Rkopis o 178 kartach przedzielony

jest wstawk Jacisk (k. 108— 140); i w drugiej czci mieci

wiersze Hieronima Morsztyna.

Lecz wracam do Andrzeja Morsztyna; posiadamy iio niby

w druku, poprawnym tylko tam, gdzie si o tekst rkopisu

Osoliskiego (nr. 583) »Lulni« opiera-', zreszt grzeszcym b-
dnemi lekcyami, uniemoebniajcemi sens, opuszczeniajia licz-

nych wierszy i t. d. Oto np. opuszczony koniec wiersza »Na

Tabak*:

ywo przeleci ptak, który arliwy

Dech drzewa suszy i wypala niwy.

Takci i w piekle smród bardziej nad wszytkie

Mki skazanych trapi dusze brzydkie.

Smrodliwe zioo, o zioo miertelne,

Ty nad zaduchy szkodliwsze piekielne,

Nad arszeniki i twój dym szkarady

Przechodzi mijne aptek woskich jady.

straszne gowy, nie gowy, lec7 kadzi

Szockie, których ten zaduch nie rozsadzi,

Jaki to dyni by, którym zaonice

Z mowej Phasis potkaa onice,

Jakimi zioy strut nazbyt szczery

Herkules sukni wzi od Dejaniry.

Kto ojca zabi, pogwaci otarze,

Ojczyzn zdradzi, niechaj go nie karze

Inaksza mka za grzech niejednaki,

Dymem go tylko niech kurz tabaki.

1 tobie, jeli kiedy zachcesz Piotrze

Lubo dymnego, lub co go yd zetrze,

Niech ci dziewczyna luba przed t woni
Umknie ust i twym zasoni si doni
1 w najgortszej na óku potrzebie

Ley zdaleka i zadkiem do ciebie!

Albo we wierszu do Jagi (wydanie warszawskie str. 164)

naley doda po w. 16:

Tak dawa hustem, bez liczby, bez wagi,

Boskiej jest wanie majestat powagi
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I ty bdc tez t bogini, z któr

Nie zrówna ona Jowiszowa z cór. Czemu i t. d.

a po wierszu 20:

Jeli zy liczysz, miej gb w rachunku,

Nie licz tej, kiedy nie liczysz frasunku. I daj i t. d.

Albo w wierszu Na wosy (wydanie warsz. sir. 165), czytamy

po ivody:

Ale niech ci si Jago ten al skróci

:

Coc niemoc wzia, to zdrowie przywróci.

Wkrótce, da Bog, tej soniowej szyje

Nieznone blaski gsty wos okryje

A ty daremnie nie psuj oczow zami.

I nad swemi si zmiuj jagodami. Cho i t. d.

Pomijam, e znmiast Kasi, Katarzyny, daj te rkopisy

Philid lub dziewczyn-^ e rozwizanie zagadek dla siostry

pisz po francu.sku i t. p.; nieraz caJe wiersze nabieraj do-

piero z nich waciwego zabarwienia, np. ów: »Druyna za-

pustna k>voli kompaniej JMP. koniuszego koronnego a. 1645«

z nazwiskami wesoych kumpanów, Wieteski, Falkocl.a mego

twarz, Bejdasz ni beczka i t. d. >Kaniku« sain zawiera

i rko,)is Akademii krakowskiej nr. 447 na k. 294 301; szyk

wierszów bywa odmienny; w wierszu dedykacyjnym koczy
rkopis brakujcymi w druku wierszami:

Ty (bo tylko tej pragnie zapaty),

Zayj i zimie ciepej Magorzaty.

Postp sobie z ni podug twojej woli,

Wszak ju raz bya u ciebie na woli.

W > Wiejskim ywocie* (druk str. 40) doda naley

w zwrotce trzeciej: »Mniej potraw byo z wiksz dobr wol
Przy chlebie z sol. Tym zawierszali niewrzce obiady. Co

fruktów day naszczepione sady*. W » Dobra myl* dodaj do

druku str. 44 u dou: »Loth wyszedszy z zej Sodomy, Ogie
co popali domy, (Suchajcie tego wszyscy bracia nasi), Jakby

swe^ ony lizn, winem gasi*. »Ogrod« za (druk str. 49).

koczy:
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I hojno wielk przyniesiesz owocy,

Bo ta rka jest tej wZadzy i mocy,

e czego si tknie, czego mocno imi,

Rocie jej w garci, chociaby i w zimie.

Jeelibymy doczekali si kiedykolwiek porzdniejszego

wydania Andrzeja Morsztyna, to bez wymienionych u góry

(i innych) rkopisów nie monaby o nim ani pomyle; po-

mnoy si z nich znacznie, szczególnie dzia »Fraszek« (w wy-

daniu warszawskim niemal wcale nie istniejcy), poprawi

i uzupeni liczne wiersze a usunie to wszystko, co wcale nie

jest pióra Andrzejowego.

Wszystkie dotychczasowe uwagi o rozmaitych rkopisach

miay tylko na celu znaczenie Wiry darz owieci i ustali.

Z caej powodzi rkopisów XVII wieku z wierszami, W iry-

d rz jako najcenniejszy, wszystkie inne celuje. Mniejsza o to,

e zawiera tekst bardzo staranny, nie skaony nieuwag czy

nieuctwem kopisty (jak np. zeszpecony strasznie rkopis Czarto-

ryskich, 1888), tekst co wyszed z pod dozoru poety, bo po-

równywaniem kilku odpisów monaby tekst zawsze poprawi.

Ale zasuga jego i waga inna. Po rkopisach zrzucano stale

wiersze najrozmaitszych autorów razem; s wprawdzie cae

grupy wierszy jednolitych, najcz.4ciej jeszcze Andrzeja Mor-

sztyna, ale przewaa bezadna mieszanina, przerywana tu

i owadzie wymienieniem jakiego nazwiska, np. > Na borowskiego

dworzanina Radziwiowskiego* albo »ksidza (!) Morsztyna*.

zreszt z zasady zupenie anonimowa; z imionami prawdzi-

wych autorów ulubionych wierszy (np. Szlacheckiej kondycyi,

odpisywanej stokrotnie) i fraszek, takiego Smolika czy Szlich-

tynga, nie spotykaem si po tych rkopisach nigdy! I lad ich

zagin.

W tym labiryncie staje si dopiero Wiry dar z nici

przewodni, bo Trembecki z zasady wydziela osobno twór

czo kadego poety. Wic osobno id u niego wiersze Nabo-

row.-kiego, Szlichtynga, Zbygniewa Morsztyna i t.d.; gdzie wiersze
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rozrywa, np. wiersze Andrzeja Morsztyna, umieszczone a
w trzech miejscach Wiry dar za, autorstwo za kadym ra-

zem zaznacza.

Moemy wic dopiero teraz oceni dokadniej spucizn

poety. Prawda, absolutnej wiarogodnoci i Trembecki ju
nie osign; dla poetów poprzedzajcej generacyi, dla Nabo-

rowskiego i Szlichtynga, ju na nim polega nie mona; wier-

sze, których autorstwo wiarogodna tradycya (rkopisu z r. 1613)

Piotrowi Smolikowi wyranie przyznaa, znachodzimy pod Na-

borowskim i Szhchtyngiem; nazwiska Sraohkowego niema -wcale

w Wiry darz u. Ale spoczesnych autorowi poetów rozdzie-

lono jak najtrafniej i najcilej, i z starszych aryaskich ni-

kogo nie pomylono.

Zawiera za Wiry dar z rzeczy, do niedawna przewa-

nie zupenie nieznane i ju dlatego aden rkopis XVII wieku

z nim porówna si nie da, kady mu ustpi musi; jeeli

dzisiejsze, tak spónione ogoszenie jego mimoto sensacyi nie

wywoa adnej, to tylko dlatego, poniewa od dwudziestu lat

bogat jego treci stale si posugiwamy. Pominwszy studya

i teksty Plebaskiego, wasny wykad literatury poetyckiej

XVII wieku (w Dziejach literatury polskiej. I), oparem na tym

rkopisie a korzysta z niego bardzo obficie prof. Tad. Gra-
bowski w dziele p. t. Literatura aryaska w Polsce 1560— 1660,

Kraków 1908; caa charakterystyka poezyi aryaskiej. Krzy-

sztofa Arciszewskiego, Zbygniewa Morsztyna, Olbrychta Karma-

nowskiego, > drobiazgu poetyckiego* (Szczsny i Tobiasz Mor-

sztynowie, Samuel Arciszewski. Gabriel Lubieniecki. Stefan

Trembecki i in.), Wacawa Potockiego (z fazy pierwszej), za-

warta na str. 353—400, opara si wycznie na Wirydarzu
i do niej czytelnika odesa mog. Zgadzam si z jej gó-

wnymi zarysami, lecz w szczegóach nie zawsze na niej pole-

ga mona. S niedokadnoci, zwaszcza chronologiczne; Kar-

manowskiego omawia po Zbygniewie Morsztynie i kae mu
przebywa za wojny szwedzkiej w oblonym Krakowie, cho-

cia Karmanowski jest rówienikiem Piotra Kochanowskiego!

Samuelowi Przypkowskiemu kae (na str. 464) pisa znan
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elegi acisk, »gdy stan pokój oliwski*, — ale napisana

ona na Gustawa Adolfa, równo 30 lat wczeniej! I na ukad
wierszy W. Potockiego adn miar si nie zgodz. Z epoki

jego aryaskiej, z lat 1645— 1655, pochodz tylko poematy

Tydzie stworzenia wiata, Katalog królów polskich, Rokosz

gliniaski, Rozkosz wiatowa, Pojedynek rycerza chrzecija-

skiego i Judyta (poniej numery 699—703'); wszystkie dalsze,

Piwo Migastowe, Do ydkiewica, Pieni i t. d. nale do epoki

katolickiej, po r. 1660; ostatni utwór, powie o Wirginii, nie

jest >zaczta moe dawniej*, tylko powstaa w cigu r. 1674,

jak ustp o mierci synowskiej dowodzi i poprzedza cile
powstae w r. 1675 powieci o Tresie i Gazeli, których Trem-

becki ju nie otrzyma. Dziwna te rzecz, e autor mówic
o poeyach eksaryanów, W. Potockiego i (wcale niepotrzebnie)

Pastoryusza, nie zastanowi si obszerniej nad poezyami Ja-

kuba Trembeckiego, eksaryana jak tamci a nad Pastoryusza

stokro ciekawszego. Cakiem nie?;rozumiae dla mnie (na

str. 369), jakoby »i ów Jakub mia opisywa wierszem rzeczy

godne pamici dla czonka zboru, by i niejako ladem Erazma

Otwinowskiego« (Heroes christiani), robi z niego jakiego »wy-

gnaca«, co »wród zaj kaznodziejskich* (str. 370) uzbiera

pracowicie swój Wirydarz, > kwiat poezyi zborowej*. Ale pod-

czaszy rzeczyczki i pisarz skarbowy pruski ani wygnaca ani

kaznodziej nie by nigdy a w poezyi drugiej poowy wieku

zaj miejsce wcale n;ej)0lednie. Prawda, zapoycza si w ty-

tuy (Filomachia, za Morsztynem Jaroszem!), i w motywy (jej

pocztek naladowany z Lekcyi Kupidynowych Szlichtynga;

inne z Kochanowskiego przejmowa; dyalog modzieca z pann
cakiem na Zbygniewa Morsztyna dyalogu podobnym wzoro-

wa i t d.), ale sam ten fakt, e oba romanse, z Ann Zgli-

czysk i z Joann Niezabitowska (on swoj [»óniejsz;t),

nie z fantazyi wysnu, lecz je najpierw w Birach Radziwi-

owskich (jako protestant jeszcze?), a potym w kraju lubel-

skim rzeczywicie nawiza, nadaje tym, acz naladowanym

relacyom o odmiennych kolejach i peryj^etyach miosnych pe

wnego, yciowego, powabu. Pisane s te wiersze midzy r. 1670
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a 1675 i przewaa w nich a raczej panuje wycznie element

erotyczny; tu nale?;y i wiersz wstpny, niby przedmowa poe-

tycka do caego Wirydarza, której to przedmowy wdzik nie-

pospolity i p. Grabowski uzna. Potyra. przerw omioletni

przedzielone, wiersze odmiennej treci nastpuj, wiersze wy-

sane do obozu wiedeskiego dla chorgwi pruskiej r. 1683,

wiersze, w których sam król gustowa, i nakoniec, fraszki

róne, bo który poeta XVI wieku fraszek nie pisa?

Tak wic korzystalimy od lat dwudziestu z zasobów

Wirydarzowych. chocia ich wcale dotd nie wyczerpalimy.

Có zawiera Wirydarz?
Najobszerniejsze zaj w nim miejsce niestety Wacaw

Potocki (str. 779—1034), mówi niestety, poniew^a z kilku-

nastu bardzo obszernych numerów wiksza znacznie cz
znana nam dobrze skdind. I tak Wirgini, powie poetyck,

z Liwiusza przerobion (wedle znanej zasady estetycznej Po-

tockiego, aby »przysmacza proz acisk wierszem polskim*),

powtarzaj liczne rkopisy; Pogrom turecki daje rkopis po-

znaski nawet w obszerniejszej redakcyi; Panegiryk Sobie-

skiemu- królowi wydrukow^ano spóczenie; wierszyk na yd-
kiewicza i na piwo migastowskie nie rzadki równie, szczegól-

niej pierwszy po Syhvach szlacheckich czsty; >De?yma pieni

pokutnych* z pieniami powtarza si w petersburskich manu-

skryptach Potockiego. Zato numery 1— 7 zawieraj same nie-

znane jego rzeczy i to wanie pocztki jego poetyckie, pozwa-

lajc nam oceni trafnie rozwój jego si autorskich: pomiata

sam Potocki, gdy jako poeta zmnia, tymi rannymi podami

swej muzy i nie wcza ich wicej do swych zbiorów, owszem

pisa je czasem nanowo. niby chcc stwierdzi postp, jaki

osign, np. »Pojedynek rycerza chrzecijaskiego «, rónicy
si w »Ogrodzie fraszek* od tekstu Wirydarzowego, jak niebo

od ziemi; niedarmo te okoo czterdzieci lat obie redakcye

dzieli. Jedyny wic Wirydarz zachowa nam te w^czesne,

mniej udolne, nieco prozaiczne i suche pody aryaskiej muzy

Potockiego, których tu bliej nie ozenismy.

Spor liczb stronic Wirydarzowych (533—775) r'ape-
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niaj wiersze aryana. co wiary nie zmienia nigdy, miecznika

mozyrskiego. Zbygniewa Morsztyna. Istniej one prócz

tego w osobnym rkopisie w >Muzie Domowej*, w ukadzie

samego Zbygniewa. ale w strasznie lichym odpisie; bya do-

niedawna »Muza« wasnoci sdziego gnienieskiego, p. Tad.

Langego; dzi nie wiem, w czyich pozostaje rkach; o »Mu-

zie Domowej* mamy. jak wiadomo, osobn rozpraw dr. Jana
Rzepeckiego (niemieck, Pozna 1884, i polsk, w Biblio-

tece Warszawskiej 1885 r.); wyliczy z niej Rzepecki sze-
dziesit utworów (okoo 10.000 wierszy); z tych wszystkie naj-

ciekawsze powtarza Wiry dar z, mianowicie nrr. 1— 12, 17— 34,

50 —55; brak wierszy okolicznociowych pruskich, powstaych

póniej (po r. 1675); brak »Emblematów religijnych«, najob-

szerniejszego, ale i najmniej pontnego podu muzy Morszty-

nowej; rzeczywicie wartociowych utworów brak tylko dwu,

»Pieni w ucisku* (nr. 16) i »Dumy Pawoockiej* (nr. 38);

natomiast caa poezya rycersko-obozowa. w której Zbygniew

celuje, i tu zebrana. Dziwnym bowiem trafem, jak w XIX,

tak i w XVn wieku poeci najznakomitsi, cho wojny opiewali,

onierzami nie byli wcale, vr bojach nie brali udziau, ani

S. Twardowski ^ ani W. Potocki ani Naboiowski ani Karma-

nowski, a nawet i ci, co wojskowo s-uyU, jak W. Kochowski,

cho o przygodach wasnych czasem i wspominali, istotnej

poetyckiej pamitki ycia wojskowego nie zostawili nam wcale.

Jedyny Zbygniew Morsztyn czyni wyjtek; od niego je-

dynego dowiadujemy si, jak si po obozach bawiono i kó-

cono; co si w pochodzie cierpiao; co onierza w boju, co

w wizieniu czekao; jak rany, gód, mór dokuczay; jak nad

wszystko chorgiew czczono; jak na niewdziczno rodaków

' Najnowszy jego biograf, dr. St Turowski (S. Twardowski i jego

poezya, Lwów, 1909, str. 23 i 24), przypuszcza wprawdzie ponownie jego

obecno moliw i pod Pilawcami i w obleniu Zbaraskim, ale ani

uywanie pierwszej osoby (my i t. d.), ani ilo szczegóów w opisach

bojowych niczego nie dowodz. Zbygniew Morsztyn za chocimskioj walki

w Prusiech spokojnie siedzia, lecz opisa j, j.ikby w niej sam najczyri-

niejszy bra udzia.
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sarkano; oto prawdziwa liryka obozowa, w caej dawnej poe-

zyi jedynie przez Zbygniewa Morsztyna zastpiona; to jego

nuta osobista, jemu jedynemu waciwa. A s zarazem w Wi-

ry dar zu ciekawe jego wiersze, jakich ani w » Muzie Domo-

wej* niema, bo niedarmo w przedmowie do niej autor po-

wiada: siam tych fraszek popali; zanim je spali, postara

si widocznie Trembecki o ich odpis i nam je zachowa,

wanie rzeczy okolicznociowe i erotyczne. Szczegóów biogra-

ficznych nowych nie mam, wic odsyam czytelnika do mono-

grafii Dr. Rzepeckiego i do uwag prof. Grabowskiego.
Mniej poszcz.cio si Trembeckiemu z wierszami Andrzej a

Morsztyna. Rozrzucone na kilku miej scach Wiry darz
(zebrane w naszym przedruku razem), dziwn przedstawiaj

mieszanin, ledwie e kilka numerów np. Kanikuy razem si

trzyma. W porównaniu do wydania warszawskiego przynosz

wiele nowego, szczególnie z dziau Fraszek (chocia wiele tu

przemazano a niejedno wycito), ale inne rkopisy daj mniej

wicej to samo i w lepszym nieco porzdku; wida, e Trem-

becki do samego p. podskarbiego trafi nie umia i musia si

byle jak atanin zadowoli. Do znanego wizerunku poety nie

przybywa wic z Wiry dar z a nic zupenie nowego, niezna-

nego i nie mylimy si bliej t poezy podskarbiowsk, synn
na ca Polsk ówczesn, zajmowa.

Tym obficiej pynie nasze ródo dla innych, w pierw-

szym rzdzie dla Daniela Naborowskiego, domowego

Radziwiów Biraskich poety (niby jak Knianin dla Puaw).

Na str. 319—431 skupi Wiry dar z znaczn cz jego poe-

tyckiej spucizny. I cóbymy bez W iryd ar z a wiedzieli

o dowcipnym a zarazem powanym poecie, dbaym o wyso-

wienie szlachetne a tre mdr, gbok, nie stronicym od

rubasznych figlów wedle zwyczaju caego wieku. Uprawia

Naborowski z zamiowaniem list poetycki, kilka z tych

listów posiadamy i w rkopisie Czartoryskich nr. 1888. ale

bez nazwiska autora; lubi trawestowa towarzysk kroniczk

szkandahczn i jego »Zwada Marsa z Kupidynem.* figuruje

czsto po sylwach szlacheckich, lecz jak rzadko dop-sano imi
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autorskie. Teraz dopiero, na podstawie Wiry darz a, mity-

czna nieco albo raczej mglista posta nabraa ciaa, kolorów

i ycia. Rozprav;ia o Naborowskim wprawdzie ju Klima-

szewski w Noworoczniku litewskim 1831. str. 205—208,

i wywiód go nawet mody Kraszewski w romansie hi'-:to-

rycznym o kociele witomichalskim wileskim; znalimy go

z gofej wzmianki (midzy poetami spóczesnymi wymieni go

mody Andrzej Morsztyn) i z kilku wierszy (Na oczy królewny

angielskiej; inny u Maciejowskiego w Dodatku do Pimienni-

ctwa, str. 239 i t. d.); ciekawsze byy dwa listy poetyckie do

modego Janusza Rudziwia, za granic bawicego, datowane

z Wilna 18 lipca 1629 i 20 lipca 1630 r., jakie z archiwum

niewieskiego wydrukowa Edw. Kotubaj (ycie Janusza

Radziwiia, Wilno 1859. Dodatki str. 227-^31), ale to ju
i wszystko; w Encyklopedyi pomylono nawet samo imi poety

Nabro'.\v,ki (Niesiecki adnych Naborowskich nie wymienia).

I nie wiedzielimy wcale, z jakiegoto tytuu ceniono szlacbetk-

poet? dlaczego si przed nim unia kornie kasztelan óra-

wiski, sam niepoledni poeta, komisarz chocimski 1621 r.?

Dopiero Wiry darz zagadk rozwiza.

Osobisto znamy mao; najciekawszych szczegóów, e
urodzi si w r. 1573, e by onaty i mia dzieci, e by
sug Radzi wiów skim (od ojca Krzysztofa na syna Janusza

przechodzc), e nm si nieszczególnie wiodo, e doy okoo

lat siedmdziesit, klepic bied, dostarczaj nam wiersze po-

niej drukowane i listy, u Kotubaj a ogoszone; po pochleb-

stwach modemu ksiciu wypisanych, nastpuje w obu post-

scriptum; pierwsze drukujemy w Dodatku; w drugim skary

si na wiek: mnie ju trzecie posya gnuna zima wici, i no-

winki potoczne wypisuje.

O modoci i studyacli jego prawi drukowane pisemka

gratulacyjne i pod.; wylicza je Estreicher XXIII. 2, midzy

nimi dysputacy bazylejsk z r. 1594: (De Yenenis theoremata

iathrophilosophica), jakby si Nuborowski na lekarza gotowa,

i wiersz jego przypisany do rozprawy etycznej stra- burskiej

Rafaa Leszczyskiego z r. 1596. M jg d(»du jeszcze jeden
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wiersz podobny, przyj /isany do Carmina honori... Martini Co-

dicii Poloni dicata, cum illi ...Basileae... summus in arte rae-

dica gradus... decerneretur r. 1594: ostatni z czteru poema-

tów, to szumna oda horaeyaska podjiisana >Daniel Naborovius

P(olonus) A. A. A. O. H. L L. Q. G. L P.« (drukowane w Ba-

zylei 1594 r., kart 6; Pniewczyk, Marcin Codicius. mia brata,

równie lekarza, Melchiora, co wczenie zmarf, przed r. 1594;

biblioteka berliska posiada, jak i poprzedni panegiryk, tak

i » Carmina gratulatoria in honorem excelentis et eximii viri

D. Melchioris Codicii Poloni* dla doktoratu padewskiego, uzy-

skanego r. 1589; drukowane w Padwie 1590. 4 karty; nie-

znane Estreicherowi).

Gruntowne wyksztacenie humanistyczne (wic mvk
w licie poetyckim z r. 1629, jakoby Perseusz »zdradn Aria-

dn — sic! — od smoka ratowa*, kad na karb przepisy-

wacza); znajomo woszczyzny i literatur obcych; przejcie

si Kochanowskiin (oddwiki liry czarnoleskiej spotykamy

wszdzie, np. gnuna zima; list zaczyna porównanie z lotem

ora modego, podobnie jak we wstpie »Jezdy do Moskwy* i t. d.).

cechuj poet kalwina, najcelniejszego na dworze Radziwiow-

skim; ale to nie naladowca tylko, zrczny i gitki, lecz talent

samoistny, co i doborem niezwykych tematów i motywów
i przepiknym wysowieniem nad dyletantów XVII wieku wy-

soko si wzniós; przypisywae Bielowski jego wiersz o wiej-

skiej szcz^sIiwo3ci samemu Szymonowicowi! Z wierszów Wi-
rydarzowych, nie wyczerpujcych caej spucizny po Na-

borowskim, atwo sprawdzi czytelnik suszno naszego

sdu; jeden to z najbardziej zapomnianych a najywszej pa-

mici godnych poetów wieku, tak na poetów hojnego. Archi-

wum niewieskie dostarczyoby moe wicej pewnych wska-

zówek co do samego ycia (nie wesrjego, ile ze skarg cigych

wnioskowa wolno) poety, z którym nie naley miesza innego

spóczesnego »poety«, Nieborowskiego.
Do tego grona nalea i 1 b r y c h t K a r m a n o w s k i,

równie powany myl a nadobny form poeta, równie za-

pomniany (prócz goej wzmianki u Andrzeja Morsztyna). —
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Szczegóy biograficzne i inne zebra K. Plebaski we wst-

pie do wydania wierszów z Wirydarza (i z »Penu synopticum*,

szlachecitiej Silva rerum u Zamoyskich), wic nie bd ich

powtarza; dodam tylko, e podpisany na elekcyi Augusta II

r. 1697 z województwa miskiego Albrycht Karmanowski jest

chyba wnukiem poety, nie poet, co by rówienikiem Nabo-

rowskiego (1573—1640!); dalej e Karmanowski by prawdo-

podobnie aryanem. Szczegóów o tym dostarczy A.Walicki
w artykule o Karmanowskich (nieznanych Niesieckiemu. jak

i Naborowscy) w »TYgodniku Ilustrowanym* z r. 1893; w licie

z r. 1661 pisze Jan Karmanowski (syn czy bratanek poety, co

moe bezennie umar?) Bogusawowi Radziwiowi, e dla su-

mienia wiary zmienia albo dysymulowa nie yczy, ale ju
w r. 1662 donosi: iem przyj wiar katolick a Rzeczpo-

spolita takich przywraca do honorów i substancyi i t. d. 01-

brycht Karmanowski przypomina dziwnie myl i form
Naborowskiego; poeci to podobnego polotu, Naborowski
tylko bogatszy w tematy; u obu godzi si wiersz swawolny,

wyuzdany nawet, jak u Kochanowskiego, z powag wierszo-

pisk i yciow, chocia przeciw niej Karmanowski, zbytnio

Bachusowi suc nieraz moe wykracza, o czem Naborowski

i wiersz uszczyphwy napisa. Zasug obu byo, e pisali po

polsku, z aciny chyba tumaczyli. Inny spóczenik, ale od

nich mod:fzy, Samuel Przypkowski, znany aryan, jedna

z najwybitniejszych postaci modszego, socynowskiego arya-

stwa, podzi gównie wiersze aciskie, polskie tylko krótkie

i nieliczne skada; jego wiersze aciskie, znakomite form,

niezwyke treci, i Gustawa Adolfa wielbi i opór heroiczny

Roszeli wysawiaj i Alpy czy Wenecy chwal, wic ju tym

szerokim widnokrgiem od zwykej naszej poezyi aciskiej,

panegirycznej czy ascetycznej, od Sarbiewskiego nawet i Ineza

odskakuj. Pierwszy Wiry darz obfitsz tych wierszy wi-

zank zebra (do oryginaów dodawa Trembecki tumacze-

nia wasnego pióra; jeden wiersz religijnej treci szerzej Zby-

gniew Morsztyn rozwiód), ale poniewa znaczenie Przypkow-

skiego na wcale innych polach, na wyznaniowym, jako wydawcy
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i biografa Socynowego i t. d. i politycznym ley, w szczegóy

jego ycia i charakterystyk jego poezyi nie wchodzimy.

Podobnie pomijam dwu innych »poetów«, aryana Arci-

szewsk i ego Krzysztofa, odsyajc do monografii A. Kraus-
hara (Petersburg, 1892 i 1893 r.. dwa tomiki), o tym mor-

dercy w Polsce, dzielnym wojowniku w Holandyi i Ameryce

poudniowej, sprowadzonym ponownie do Polski za Wady-
sawa lY, obrocy Lwowa i Zborowa, poniewa tylko przygo-

dnie szabl na pióro wymienia; i eksaryana, historyka i poet

(ale tylko aciskiego, panegiryst) Joachima ab Hirten-

berg Pastor yusza, konwertyt, któremu Dr. Tad. Gra-

bowski w » Literaturze aryaskiej w Polsce* kilka stronic

(464—467) zbytecznie powici; Wiry dar z daje wizank
nieciekawych jego wierszyde.

Natomiast jedynie z Wirydarza, poznajemy innego

poet, Jerzego z Bukowca (t. j. Bauchwitz, dzi Geiers-

dorf w ziemi wschowskiej) Szlichtynga. O famili czytamy

w Liber Plebeianorum (Ksidze Chamów) Trepki -Nekandy:

»Slichtyng, z Bukowca jakiego pisze si, z Pragi rodzic, arya-

skiej wiary tam uczy chcia, ae zmawiano si go zabi; on

zapoyczawszy si tam u sia rzeczy uciek z Pragi okoo
1610 r. i jest ministrem aryaskim w Rakowie anno 1632.

Aryan blunierski jest, poj by w Rakowie dziewk Krehu-

sza (poprawiono: Lubienieckiego aryana córk), t ministrow,

mia killcu synów, s te aryani, mia 1633 ju szedziesit

kilka at*. Istotnie, jak Morstynom, wypominano i Szhchtyn-

gom pochodzenie mieszczaskie; jeszcze r. 1648 pozwa Bardzki

Eliasza Szlichtynga, burgrabiego, »i z stanu i zajcia prostego

pochodzc mie zapamitale szlachectwem zdobi nieszlache-

ckie nazwisko swoje i dobra ziemskie posiada* i t. d., ale na

sejmiku redzkim i przed sdem wywiód Eliasz szlachectwo

(S z c z. M o r a w s k i, Aryanie Polscy, Lwów 1906, str. 174—175).

Jerzego znam tylko z dwu listów do Radziwia (Maciejowski,

Dodatek str. 235— 239), gdzie, jak Przypkowski, sympatyi ku

Gustawowi Adolfowi nie tai (datowane z Rakowa 22 marca

1529 i z Krahkowa 28 maja 1632) i z wierszow, dowodz-
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cych stosuijku z rokoszaninem Januszem Radziwiem; pisywaJ

w drugim dziesitku XYIl wieku rzeczy erotyczne, nie bez

wdziku; wiersze jego s adniejsze ni np. Hieronima Mor-

sztyna a »Sziachecka Kondycya*. jeli na pewne z pod jego

pior wysza, wielk si popularnoci cieszya. Niestety, mie-

sza Wirydarz jego wiersze z Smolikowymi, tak e w szcze-

góach autorstwo jego zakwestyonowa wolno; uderza za oso-

bliwiej co cakiem u szlachcica niezwykego, mianowicie nuta

ludowa w kilku erotykach, godzcych si do literatury so-

wizdrzalskiej raczej i rzeczywicie w Kiermaszu Wieniaczym

»Jana z Wychylowki* przedrukowanych. I jego Lekcyom Ku-

pidynowym powabu pewnego odmówi nie mona a nale
one do naszych najdawniejszych erotyków. Vrcale niesprawie-

dliwie osdzi go M ciejowski na podstawie dwu wierszow

okolicznociowych, panegirycznej treci; w Pimiennictwie III,

str. 708 i 709, wymienia bowiem dwa druki: Pie o królu

Wadysawie IV, wielkim, sawnym, zawoanym monarsze, zo-

ona od Jerzego Szlichtynga, w Toruniu u Schnelibolca r. 1635,

na cakowitym arkuszu (oburza si Maciejowski na polszczy-

zn haniebn, ale to wina drukarza, nie posiadajcego czcio-

nek ani korekty polskiej, nie autora!); dziwniejszy, jako od

eksaryana chyba, drugi wiersz: Wjazd do Gniezna Jana z Li-

pia Lipskiego, arcybiskupa gnienieskiego, prymasa i pierw-

szego ksicia Korony Polskiej, krotko opisany tame we Szre-

dzie r. p. 1639 (Kraków, Piotrkowczyk, kart cztery; pocztek,

przytoczony od Maciejowskiego— nie widziaem obu wier.szy —
przypomina chyba Horacego i Kochanowskiego i le o poecie

nie wiadczy bynajmniej; czy to jednak jego wanie piora??)^

' Wiersze innego Szliciitynga, Jana (czy znanego sdziego wschow-

skiego? czy Jana BugusJawa modszego?) zawieraj rkopisy Osoliskich

nr. 196 (mieszczcy i wiersz Karmanowskiego o mierci) i nr. 3568 (de-

pozyt Mniszchow, niegdy Cieciszowskich), obie silva rerum szlacheckie

z po/owy XVII wieku. Po miosnej korespondencyi wierszem i proz,

wcale niezgorszej, modzieca z wdow t. j. Krzysztofa Demianowicza

z Agnieszk Stadnick, koiiczcej si stanowczym odkoszem, nastpuje

»Valeta Imcpaniej Zofiej Boskiej z Biberstyna od Imp. Jana z Bukowca
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Ostatniego co do czasu, a moe i co do talentu poet

poznaje.niy z W iryd ar za w osobie jego zbieracza, zupenie

dotd nieznanego Jakuba Teodora Trembeckiego (I.

T. T., tak si nieraz podpisuje), bo zbieracz Wiry darz a

i sam niij gorliwiej niw poetyck uprawia. Wstpny wiersz

jego do caego zbioru monaby wrcz znakomitym nazwa;

z wielkim humorem, grzecznie a nie bez docinków dosadnych,

o pracy zljieracza i komu jej si uycza, rozprawia. Inne wier-

sze, erotyczne, okolicznociowe, ju nie stoj na tej samej wy-

ynie ; mde, bezbarwne, wielomowne, dowodz przecie sil-

nego przejcia si muz Kochanowskiego, acz jej zalet nie

maj. Zato ciekawsze s jego wiersze na wypraw wiedesk,

jego wróba pomylnoci, co i królowi chwile w obozie so-

Szlichtyngaa ; najpierw anagram od imienia panny, potym »waleta«, ze-

psuta mitologi, do czego przyczyn dao, ze p. Jana sKowaem, Wulka-

nem szpetnym* nazywano i przed pann udawano, jakoby wychodzc
za Szlichtynga (rzekomego plebejusza) tak nizko upada, »by za równ
(miern, maJ) szlachciank pozad i musiaa*, — ale to bajki; on

i z owego przezwiska arty stroi i zamony sam, o niczyje ask nie dba.

Posya szkatuk i zwierciado i dur ten alegorycznie, do swej osoby na-

ginajc, tumaczy. Tuszy sobie, e zdobdzie zamek, kryjcy jego »Helen«

i e jeszcze przed odjazdem w dalekie strony (kozackie ?) jej twarzy si

napatrzy. Otó stad prosta droga do jabka Erydy, do Weuery i Wulkana,

co »si zawsze umurca okoo swych mieciow, ale te i pochwaa mdrej
Wenery, co zamonego Wulkana obraa, nie jakiego »stawipitk« nie-

staego; jak jej zato Wulkan dogadza, jak wynajdzie przyrzd, co wszystko

sam wykonywa bdzie (ssama si rola skrodli i sama si orze* i t. d.).

Mowa naturalnie i o upadku Troi, a tu ciekawe wiersze:

A kdy teraz mury kijowskie powstay,

Tam wkoo znaki murów trojaskich zostay.

Które jeszcze podzidzie na kilka mil stoj,

Dawnoci lat i czasu najmniej si nie boj —

wic dawne wzmianki innych (np. Weresczyskiego) o spustoszeniu Ki-

jowa niby drugiej Troi przeszy tu ju w utosamianie ruin kijowskich

i trojaskich. Wiersze nie tgie, lecz treci yciow ciekawe, dowodz
wierszomanii szlachtydyletantow. W rkopisie nr. 19o s i wiersze jakiego

Jana Sikorskiego do siostry i inne (niedokoczone) z r. 1647; z owej ko-

respoudeucyi romansowej (zupenej w nr. 3563), tu tylko resztki ocalay.

Wiiydari 111
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dziJa; ciekawe i fraszki, szczególniej le, co ani z fantazyi ani

z obcego Owena, lecz z otoczenia pruskiego i poznaskiego

(np. o prawdziwym prototypie Zagoby, o panu Zapolskim),

wzite; p. pisarz skarbowy dyskrecy wcale nie grzeszy i co

u innych póniej tpiJ gcjrliwie, i sam uprawia i wyrozumial-

szym dla siebie ni dla innych si okazywa. Prusy królewskie

tak rzadko w literaturze piknej wystpuj, e tego obywatela

pruskiego, acz nie indygen, z yw ciekawoci witamy, uchyla

on rbek ycia prowincyalnego. Od ta szcz-eropolskiego, do-

mowego i obozowego odbijaj dziwniej niezwyke reminiscen-

cye i motywy hiszpaskie w dwu wierszach — nowellach.

Wymienieni dotd pisarze zoyli si na gówny zrb
Wiry dar z a. ale wyprzedza ich i idzie za nimi spory zbiór

wierszy anonimo\vych. Anonimowo t trzeba przyj z za-

strzeeniami; i tu bowiem czsto autora wymieniano. cilej

wyrazi si Trembecki, gdy t party wierszy (wstpn
i kocow) nazwa >Zbieran druyn*, bo to j najbardziej

cechuje, zsypanie rozmaitych pomysów rozmaitych autorów

niby na kup, gdzie zmieszano razem wiersze powane i puste,

aciskie i polskie, zagadki (»gadkami« wedle dawnego trybu

nazwane) i sztuczki poetyckie (raki, anagramy i t. d.); zbiera-

nina tylko z grubsza jako tako uoona, wedle sensu gownie.

Rzeczy nabone usunito przytym na koniec. W tej zbierani-

nie nie waha si Trembecki wypisywa i z druków, daje

np. wybór z Dworzanek Gawiskiego, do czego si wyranie

przyznaje, gdy zreszt, jak su.sznie, wszystko co drukowane

pomija statecznie; wyjtek stanowi Pogrom chocimski, Mor-

sztyna zarówno jak Potockiego, co niepotrzebnie, skoro byy
drukowane, do Wirydarza wcignito, czy nie z rkopisów

jednak? Podobnie istniao w druku Porównanie wieprza ze

skpcem, ale przeniós je Trembecki do Wirydarza na-

pewno z rkopisu aryaskiego, o drul^u ani wiedzia (nie wie

o nim i Sandiusz w Bibliografii aryaskiej), z rkopisu te

autora wymieni (o czym druk milczy). Z druku przej jednak.
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jak si zdaje, Icon animorum (opis ronych nacyi europejskich);

drukowany orygina wierszow MirandoU aciskich doda do

Morsztynowej parafrazy.

Poza tym ju same tylko lune wiersze, kilka Andrzeja

Morsztyna. Tobiasza Morsztyna, Samuela Arciszewskiego, Jana

Trembeckiego, Andrzeja Wiszowatego, Krzysztofa Lubieniec-

kiego, Samuela Przypkowskiego (cay parnas iiryaski), polskie

i aciskie; róne nagrobki (Krasiskich, Radziwiow, cesarzow

i krolow obcych i t. d., znane z licznych odpisów nagrobki

aszcz i Przylepskiego, dalej pijanicy, kostery i t. p.); fraszki

najrozmaitsze, raki i inne zabawki wierszowane; wiersze z Me-

landra, Pontana, Owena, z poetów aciskich dawnych, z dru-

ków; dodawa Trembecki zwykle wyranie ródo. Dla kilku

wierszy polskich mona jeszcze niewymienione róda druko-

wane wykaza, np. fraszk Ineza; z broszury >Co Nowego*

kilka wierszyków; z Statutu frantowskiego Dzwonowskiego, co

drog rkopimienn, ze zbiorów podobnych, dochodzio wkocu
Trembeckiego; przy ustpie, wyjtym z Statutu, jest to

widoczne, bo tekst odchyla si od drukowanego. e jeden

wiersz (Szlichtynga ?) by w > Kiermaszu Wieniaczym* prze-

drukowany, e »Czwartak< istnia dawno w druku (pod autor-

stwem abczyca), o tym Trembecki pewnie wcale nie wie-

dzia. Widzimy wic, o co mu chodzio: zebra ciekawe i pi-

kne wiersze znanych i nieznanych autorów, co na wyjcie

w wiat drukiem z rónych wzgldów liczy nie mogy, czy

to e auorowie sami o druku nie myleli (np. Morsztyn Zby-

gniew lub Potocki), czy to e mier oddawna innych zabraa

(Naborowski, Karmanowski). czy te e dla swawolnej treci

(fraszki Andrzeja Morsztyna), albo dla wzgldów religijnych

(wiersze Arciszewskiego, Przypkowskiego) do druku si wicej

nie nadaway. Chodzio wic o same >!0walia< poetyckie, ja-

kimi nie kady zbieracz szczyci si móg. Unika jednak wi-

docznie Trembecki rzeczy zbyt obszernych, coby rozmiarami

przygniatay zbiór jego, a wic nie wystara si ani o Arge-

nid Potockiego, ani o Psyche Morsztynow, ani o adn inn
epope spoczesn; omija i muz drauiatyczn, ani Amintas,

III*
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ani Cyd, ani misterya pasyjne czy inne, z intermediami, czy

bez nich, aski w oczu jego nie znalazy. Nie kania si i poe-

tom katolickim, i susznie, bo tych wiersze i tak do druku

i do rk ogóu dostaway si same. Ten zbiór poezyi miesza-

nej, przewanie lirycznej i dydaktycznej (wyjtkowo epicznej),

gownie rónowierczej, to ocalenie tak znacznej pucizny poe-

tyckiej po wieku XVII, hstorya literatury polskiej zawsze

z wdzicznoci wspomina bdzie; choby Trembecki sam

nie pisywa niczego (a pisa przecie niezgorzej), naley do

dziejów hterackich: z jego trafnie, z wielk prac, kosztami

nawet uoonym zbiorem aden inny porówna nie potrafi.

Tre sama caego zbioru jest jak najbardziej urozmai-

cona, bo czegó tam niema! S wiersze religijne w znacznej

nawet iloci, której jako nie odpowiada zawsze, ale niektóre

s ciekawe dla sztuczek poetyckich (Zote Obiecado np.); inne

dla tonu (marsowego w Zacigu Chrystusowym); inne dla auto-

rów czy dla formy znakomitej (wiersze Karmanowskiego). S
wiersze erotyczne, owiadczania afektów w imieniu najrozmait-

szych osób i przy najrozmaitszych okolicznociach (np. przy

wizaniu, t. j. przy gratulacyach na imieniny, przy rozce i t. d.);

tu jest ciekawa szczególniej >Philomachia« Trembeckiego,
co z podobnie nazwanym utworem Hieronima Morsztyna
tylko sam tytu dzieli; — jest to historya miostek i mioci

samego Trembeckiego, lubami zakoczona, nie wymarzony

jaki romans. I Mor?2tynowe (Zbygniewa) erotyki nie najgor-

sze, np. hejna jego, dla niewyszukanych obrazków z ycia

miejskiego, jakie zawiera. Obok tych powanych, nieraz nawet

nieco sztywnych wierszow rozgociy si i swywolne, szczegól-

niej pior Andrzeja Morsztyna, niektóre wrcz rozpasane. lu-

biene, wprost > niemoralne «, inne nie lepsze, lecz pokrywajce

rzecz alegory, wysowieniem osobliwszym, przytykami napo-

zór niewinnymi. Element dydaktyczny odgrywa znaczn rol?

od nauk i moraów przez opisy a do satyr wszystkie jego

dziay przedstawiono; wyróniaj si owe, po sylwach szla-

checkich czsto powtarzane opisy konia, kobiety, ich waci-

woci; opisy narodów; satyr waciwych jest mao, s polity-
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czne, na ydkiewicza i i. O wiele ciekawsze s wiersze »na

tabak*, satyrycznie ubarwione, piorunujce na now, obrzy-

d nawyczk. satyry w stylu groteskowym, czego dowodzi

choby samo wyliczanie wszelkich napojów, czy przedrzenia-

nie, parodiowanie Olimpu przed Scarronem. Wiersze te zawie-

raj nawet przyczynki do historyi kultury polskiej, np. dawnych

piw polskich (i osobno przez W. Potockiego sawionych). Jest

nawet satyra literacka, wymiewajca dotkliwie niezdarne po-

mysy etymologiczne Dbockiego. O zagadkach ju wspomi-

nalimy; niektóre wiersze maj zacicie ludowe.

Poezy epiczn przedstawiaj powieci rehgijne (Judyta);

historyczne (Wirginia, Rokosz Gliniaski, Wiktorya Chocimska);

romantyczne (nowele przewierszowane); przewaaj jednak

rzeczy najkrótsze, fniszki, anegdoty, epigramy, swoje i obce,

uczciwe i nieprzyzwoite. Ciekawy to przyczynek do charakte-

rystyki wieku: rozgrzesza si na nie kady, nawet tacy powa-

ni gnomicy jak Karmanowski i Naborowski przejmuj si zda-

niem, e wiersz nie dobry, je.^li nie swywolny — mowy niema

o pruderyi czasów saskich. Wyjtek stanowi jedyny Zbygniew

Morsztyn, co i jako poeta ani na chwil nie zapomnia o sta-

tecznoci, powadze aryaskiej.

Znajdzie wic czytelnik w Wirydarzu wszystko mo-

Hwe; s nawet wzmianki o ^kabaretach* i o »motywach«;

najmniej znajdzie prawdziwej poezyi. obcej wiekowi XVII,

zamaszystemu, nie sentymentainemu ani artystycznemu, szcze-

gólniej u nas. Ta nadzwyczajna rozmaito uatwi odczytywa-

nie W iryd ar z a i zachci do niego; odbia si w nim jak

w zwierciedle caa »poezya« wieku. Wprawdzie ta poezya

gównie dysydencka, aryasko- kalwiska; z katohkow s waci-
wie tylko Andrzej Morsztyn i konwertyta Pastoryusz; ale wa-
nie w poezyi zacieray si czsto zupenie cechy wyznaniowe

nietolerancya, bródca coraz silniej w yciu potocznym, do

Parnasu nie docieraa, gdzie talent rozstrzyga. Wiernym obra-

zem rozbujaej produkcyi poetyckiej caego wieku jest wic
wanie Wiry dar z, pomimo formalnego wykluczenia ka-

tolików.



XXXVni WIRYDARZ

Wydanie nasze miao na celu, powtórzy cay Wiry-
darz, jak poprzednio »Ogrod Fraszek* W. Potockiego. Na-

strczaa si z góry wielka trudno. Ju za cakowity prze-

druk >Ogrodu« spotkay nas zarzuty z powodu mniemanej

nieraorainoci kilkunastu utworów, nie przetrzebionych w druku;

o ile;^ gorsze czekayby nas z powodu Wiry darz! W >Ogro-

dzie* s rzeczy o treci i wysowieniu prostackim, odstrasza-

jce raczej ni gorszce; w Wirydarzu natomiast s wrcz
wiersze (szczególniej katolika Morsztyna) lubiene, namitne,

kochajce si w sprosnociach, dziaajce na fantazy, wic
istotnie gorszce. Przystpio do tego wyrane yczenie wa-
ciciela rkopisu, radcy Mizerskiego, aby rzeczy nieoby-

czajnych nie drukowa, yczenie, co koniecznie uszanowa na-

leao. Z koUzyi obowizków wydawcy, nie faszujcego dziea,

i morahsty, wywioda nas szczliwie okoliczno, e sam

Trembecki wymazywa albo wycina, co niemoralnego do

W i r y d a r z a niegdy wcieh. Na pierwszy rzut oka przema-

zywa tekst tak starannie, e niczego nie odczytasz, i opuszczali

zwykli kopici te wiersze jako nieczytelne; przy baczniejszym

wpatrzeniu si, przy nieco cierphwoci i domylnoci mona
jednak wszystko zamazane na nowo z pewnoci odczyta;

nie j)rzedstawiao to ani mnie ani radcy Czubkowi adnej

trudnoci, ale szanujc intency póniejszego Trembeckiego

i radcy Mizerskiego opuszczalimy te zamazane wiersze

i poezye. Równie nie dopenialimy z innych rkopisów kart

powycinanych, np wierszu, pysznego wysowieniem, niemoli-

wego (miejscami) dla treci o »Nieobiecanym ksku* A. Mor-

sztyna. Tak wic ominlimy tym razem szczliwie szkopu

nieraorainoci.

Zreszt naleao Wiry darz powtórzy niezmieniony.

A wic nie wahalimy si wydawa powtórnie rzeczy ju raz

wydanych, czy to w drukach XVII wieku, nieraz równie rzad-

kich jak rkopis; czy w przedrukach Plebaskiego, tru-

dno bowiem odsya czytelnika coraz do zeszytów Biblioteki

Warszawskiej; czy w przedruku wierszow" A. Morsztyna, czy

nakunipc w przedruku (Wirginii W. Potockiego) w Zabawach
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przyjf3mnych i poytecznych 1775 r., albo w przedruku Dra Krzep-

kiego. Powtarzamy wic cay Wiry dar z w niezmienionym

ukadzie i tylko w dwu razach od ukadu jego odstpilimy.

Zebralimy bowiem razem wiersze Morsztynowe (Andrzeja),

w Wirydarzu na trzech miejscach rozrzucone, ale raz,

przy oprawianiu rkopisu, zeszyt z wierszami Pasloryuszowymi

woono niebacznie midzy wiersze Morsztynowe i cig ich

rozerwano; przywracajc porzdek pierwotny wczylimy za-

raz i dalszy ich zbiorek. Podobnie zoylimy razem wiersze

i fraszki samego Trembeckiego, nie chcc caoci rozrywa.

Zreszt, powtarzam, zachowalimy sumiennie cay ukad Wi-

rydarzowy, wic np. wiersze Karmanowskiego czy Przyp-

kowskiego pozostawilimy rozrzucone w pierwszym i ostatnim

dziale; nie wczahmy lunych wierszow Andrzeja Morsztyna

czy J. T. Trembeckiego z pierwszego dziau do nastpnego zbioru

Morsztyna czy Trembeckiego i t. d.

Nie zmieniajc wic ukadu i szyku Wir ydarzowego
zmienihmy natomiast w przedruku pisowni jego zupenie.

Pisownia to rkopisów XVII wieku, t. j. dla naszych celów

zupenie nieprzydatna. Przecinków nie uywa wcale albo bar-

dzo niewiele i to nieraz na miejscu cakiem niestosownym,

amic wiersz na nierówne czci; wykrzykników nie zna, zato

pytajniki nieraz mylnie kadzie. Dyakrytycznych znaków unika,

nie kreskuje wic i, dz, , ó, i, pisze stale zona^ cho, uzyc,

przejeda, niiosci i t. d.; amie czsto zasad etymologiczn

pisowni, stosujc si do wymowy, wic pierszt/, jtisz, bespie-

czny, niski, bliski, brzi/tki, ciszki, prtki; joty nie zob, uywa-
jc zamiast niej i na pocztku i w rodku, ay na kocu zgo-

sek, iako moiey i t. d. Wielkich liter niduywa, kadc je h^z

wszelkiej potrzeby, np. f Senatu Królewskiego Przednieyszy Pa-

nowie... Miasta gównego Posiotcie przynieli do Kolebki twoiey

albo Wilk drapieny, Lis, Niedwied, Jazwiec, Sobola Wy-

dra i t. d., co zbawia Krokodyla z wiata, co swoy rod Wezy

gubi, ona za Ma, Peni Stwórc Wielkiego Emiry surowe,

Zwierz Ziemski Ptak Niebieski dostawa Imienia i t. d. Nie-

które litery podwaja, np. zawsze pisze lassem, nieraz biaiy i t. d.



WIUYDAKZ

\V^ sowach iaciskich zachowano stale ich pisowni wasn,
wic itu, deposit, commenty^ Asia, credcnsuie. affekt, tribu,

quota, uinta. fatigi, tribuna i t. d., szczegohiie za imiona

osobowe lub mityczne, wic Nijmphami, PJioebus i Phaebus,

Phoebowy, Philosoph. Pisze niemal stale x zamiast ks, a wic
zawsze xiqzeta, xiadz i t. d. Uwydatnia zbytecznie rym dla

oka pisowni (czego si i dzisiejsi poeci nie chc pozbywa,

jak z niedawnego protestu zbiorowego przeciw normalnej pi-

sowni wynika), np. Victoriey... uygrany jj wesoe Palany (za-

miast wygraney), coni ia bel jj przestrzeg Diabe, ohydy jj

dzydy, y teraz co rychli jj iesli nieuciekli, zgury // dziury, zyc

duy II niewczas nuy i t. d.

To wszystko odrzucilimy, przeprowadzajc stale piso-

wni wasn, nowoczesn. Przecinkowalimy wic tekst jak

najstaranniej, dla sensu; usuwahmy litery wielkie, pisowni

acisk, ucliybiL-nia przeciw zasadzie etymologicznej wszelkie;

kadlimy znaki dyakrytyczne, nawet stae -em, -emi w ko-
cówkach przymiotnikowych i zaimkowych obu hczb i wszyst-

kich rodzai, zastpilimy przez -ym. -imi; zatrzymywalimy

jednak waciwoci mowy wszystkie, np. abecia, szczyry,

cztvierci i t. d.; dla zwrócenia bacznoci czytelnikowej pozwo-

lilimy sobie wprowadzi kursyw dla zwrotów przysowio-

wych i przysów samych.

Rkopis czy stale, wedle waciwej wymowy polskiej,

przeczenie z czasownikiem i ptzyimek z rzeczownikiem, pisze

wic wycznie zoczii, zprzeyrenia, dotwoiey Switnice, zate

zoci (mikkoci naturalnie nie oznacza), patrz namoy pacz

ywzdychanie, skoi name prozby, gdysi, wams, nienaruszy, nie-

znani, ztym mówic atu patrzc nadrugiego^ zesi taniewstydzi

wsicoimrzdzie, na Miesic wpeni niepatrzya, awpiekney twa-

rzy, 7iiechesz (zawsze tak przez sz. a wic i iusz, scieszki, cho-

ciasz, isz, wroszk, ciszki, anisz, zasz, coszkiedy i i t. d.); nic

z tego nie zachowalimy, dzielc sowa wedle nowej zasady.

Równie nie piszemy za rkopisem np. Owiadczam Niebu yz

iego wiatami Ze bez mey winy... A co naysrozsza i t. i\.,

ygdyiechac, niechmisuzy, nadtotroie naSwiecie niemasz, tonie-
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Masz oludzi, anienalepszy^ takpostepowac z Gosani i t. d. i t. d.

Gdy po rkopis stale tak pisze, równie stale punoc, puHrze-

cia i t, p. w zoeniu wyraa, jak i dawne druki (np. aza-
rzowe), dla niewiadomych mi przyczyn; tego u naturalnie nie

zachowalimy; zachowali^my jednak jego o niekreskowane.

Oznaczylimy sami (czego w rkopisie nie byo) wiersze wedle

nastpstwa (przyczym tumaczenie dodanego obok oryginau

pomijalimy), i wedle iloci ich wierszow.

Sowniczka wyrazów » staropolskich* nie dodalimy, gdy
w poezyi tej przewanie erotycznej i refleksyjnej osobliwszych

wyrazów czy prowincyonalizmow zbyt byo mao; umieszcza-

limy zaraz pod tekstom, w notach, co dla wytumaczenia po-

trzebne. W notach uwzgldnialimy bibliografi, pytania o autor-

stwie czy ródle, odmianki z innych rkopisów i t. p. Spisu

imion nie dodalimy, wystarczy bowiem spis nagówków.

W osobnym dodatku zebralimy, co byo za obszerne

lub nadto od samego tekstu odbiegao, a wic wizank lu-

nych wierszow np. Naborowfkiego, uzbieran po innych rko-

pisach; odmienn redakcy » Lekcy i Kupidynowych« SzHchtyn-

gowych; par wierszow Andrz. Leszczyskiego i t. d.

Stronic rkopisu nie oznaczalimy stale; nadmieniamy

tylko, e pierwszych pi kart Wiry dar za nie liczbowano

wcale; jego str. 1 idzie dopiero od naszego wiersza nr. 3; nie-

zapisane s str. 103—105, 440—450. Ju Plebaski ^Bibl.

Warsz. 1889, III, 435—439) przytoczy gówn tre Wiry-
darza wedle liczby stronic, wic jej nie powtarzamy.

Zaniedbana do niedawna poezya nasza wieku XVII dzi

zwraca na siebie pilniejsz uwag; powicaj jej studya oso-

bne (wspomn tu tylko o szkicach Dr. Turowskiego o Ko-

chowskim i Twardowskim), i uprzystpniaj jej zabytki, bu-

twiejce dotd po rkopisach (np. Orlanda Szalonego i Ogród

Fraszek, aby o rzeczach drobniejszych nie wspomina). Za

najpilniejsz potrzeb uwaamy w^anie ogaszanie samych po-

mników tej poezyi, jako najwymowniejszych obroców jej
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sawy, dotd naleycie nie uznanej; w rzdzie tych pomników

jeden z najciekawszych i najwaniejszych, to wanie nasz

»Wirydarz«; teraz moe i ogó nasz owiecony z niego ko-

rzysta i pochlebny nasz o nim sd w caej peni potwierdzi.

Celem tego wydania byo, za Wirydarzem w chaosie

mniejszych utworów XVII wieka wytkn pewne tory, rzeczy

pogmatwane co z grubsza rozszykowa; wic nie ograniczy-

limy si, ani we wstpie ani w dodatkach, samym > Wiry-
darzem, lecz signlimy i do innych rkopisów, aby uatwi
rozejrzenie si w nich tym, którym po nas jakie Silvae Re-

rum czy inne zbiory do rk si dostan. Nie zaleao nam
jednak na wyczerpaniu przedmiotu; unikalimy mianowicie do-

bierania waryantow, w jakie kady niemal nowy odpis obfi-

tuje, co przy dowolnoci, z jak wiek XVII wiersze traktowa,

samo przez si jest zrozumiae; dowolno t wykazalimy na

kilkunastu przykadach; trudno nieraz rozstrzygn, co za lekcy

oryginaln, z pod pior autorskiego, a co za poprawk obc
(czasem cenzora niepowoanego), uwaa naley. Pomnoenie

i uporzdkowanie naszej literatury poetyckiej XVII wieku —
oto zasuga Wirydarza a cel jego wydania ponownego.
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Wirydarz II.





Prima dies lucem profert; locat altera coelum

;

Post hanc stat tellus; uarta duo lumina lucent

;

yuinta replet variis animalibus orbem
;

Adam parue Deo foimatur imagine sexta.

723. Tydzie stworzenia wiata.

Przedmowa.

Siedm dni, przez które Pan Bog stworzy wiat przestrony

Zapiewa chc ku chwale jego moje struny.

Na siedna dni pióro moje pisa pieni nowe

Ku czci stwórc swojego zostaje gotowe.

Za siedm dni chc zeglowa nieprzebyte morze, 5

I zwiedzi wszytk ziemi i by w twoim dworze.

Panie wiekuisty, co ty w tydzie stworzy,

Choby czowiek miertelny wszytkie wieki poy,
Ani tego wysowi, ani spisa moe,

Ani poj rozumem twych czynów, o Boe! 10

Jako si ja nie darmo o ten wze kusz.

Który w lada godzin wiat zostawi musz?
Ty, o Panie, który mi da rozum z zmysami,

1 ebym si nad twymi zdumiewa czynami,

Nastrój niestrojne struny, zarzni moje pióro, 15

Prowad szczliwym wiatrem ódk m, by sporo

Okrywszy niezmiern wielko wiata tego.

agle zwia u brzegu a podanego.

Niedziela.

Gdy spuci Pan Bog oko z wysoka ku dou,

Obaczy wszytkie rzeczy zmieszane pospou: 20

Niebo w ziemi, a ziemi w morzu, morze w niebie

I w ziemi, tak skócone trzymay si siebie.

1*
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Ani wiato wiatoci, ani ciemno prawa;

Wszdy peno wszytkiego, przecie niedostawa.

:-) Zgoa peno nierzdu i niesprawy byo.

Gdy si oko przezorne temu przypatrzyo,

Niech si, pry i, stanie wiato: wiato pierwsze dzieo

Skuteczne jego sowo natenczas sprawio.

Zna, e yje w wiatoci wieki nieprzeyte,

u Bo nie móg znie, wejrzawszy w ciemnoci pokryte.

Rzek sowo, ali zaraz pospna i bura

W wiato si przemienia przezroczysta chmura.

A tame pewny pomiar tak jasnej wiatoci,

Jako wkada ponurej i czarnej ciemnoci.

5 Tej noc dzieje, tamtej dzie. A te dnia pierszego

Pocztki byy tego wiata niezmiernego.

Poniedziaek.

Tu dopiero fundament paacu wielkiego

Zakada i wynosi z morza bezdennego.

Nie skay i kamienie, lecz samo powietrze

B Nosi ciar nieznony, tam w najwyszym pitrze

Sam mieszka, do przechadzek majc wodne sale

I skrzyda lotnych wiatrów na wiek wieków stale.

Niebo (gdzie wietnych duchów zgraje niezliczone,

I w puki niemiertelne sprawnie rozoone
r. Najmniejszego skinienia porywczo czekaj,

1 przed blaskiem oblicza jego zataczaj

Swoje twarzy lotnymi skrzydami, gotowi

Wykona, cokolwiek si zda stworzycielowi) —
Niebo (cherubinami midzy skrzydlatymi

» Kdy sucha kroi wiecznej chway, t wdzicznymi

Pieniami gosz chory zgodliwyra koncentem,

Piej go nad zastpy trzykro Bogiem witym) —
Niebo (zkd wszytkorodna ziemia swoje dusze

Ddem i ros obywia i w najwiksze susze) —
* Pry, prawi, rzecze. Przy motto aciskim przypisa Trbecki do

lellus: et mar, pisces, ayes, reptilia, uadrupedia.
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Niebo stworzy w drugi dzie i rzek tylko sowo:

I niebo i oboki stany gotowo.

Wtorek.

Jak mdry budowniczy niebo w swojej grani

Postawi, spuci rk ku ninej otchani

A zgarnwszy gbokie w kup wody ony,

Osuszy midzy nimi plac wielki przestrony,

Który ziemi pnmieni, a za morzem wody,

Które ieby ziemi nie czyniy szkody,

Tam sowa monego tak je przywar silnie.

e jej dotychczas nie rwie, ale strzee pilnie.

I cho si tchn usilnie miece naprzemiany,

Nie mie i najmniej przela pooonej tamy.

Tak w krg ziemi oblewa i wzdu i wszerz morze

I na czci rozliczne z tej przyczyny porze,

Aby rone królestwom granice narody

Swym od inszych mierzyy po gbokie wody.

Z morza woda spiwszy si na wierzch bystrej góry

Przebije ziemi, czynic stok rozkoszny, który,

Przybrawszy sobie ronych, wielk rzek zbierze,

A ta swym rowem wpada znowu do macierze.

I zrzoda, cho z sonego morza wypadaj,

Rony smak, rone skutki i natur maj.

Przez jakiej ziemie które cignie si wasnoci,

T bierze, swojej dawnej pozbywszy sionoci.

Z morza pery i konchy pochodz barwiste,

Burstyny zotu równe, korale krzewiste;

Z morza drogie kamienie, których adne ceny,

adne liczby rodzajów nie mog kameny

Wyliczy, aden jzyk sów niema tak wiele,

Jako morze licznoci po swych brzegach ciele.

Tam magnes, który tward cignie ksobie szyn,

Tam cukier, co obsiada czonkowat trzcin.

Owo zgoa i rozum musi usta czeczy.

Kiedyby chcia ogarn dziwne morskie rzeczy.
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A przeto puciwszy si gbokiej otchani,

90 Przypatrzy by si ziemi i co pan Bog na niej

Z niczego stworzy raczy. Nieobesza ziemi,

Miejscem równa, a miejscem górami przykrymi

I skaami sadzona, ty matk wszelkiego

I grobem ciaa, które do pocztku swego

iii Wraca si Jako twoje wypowiedzie skarby?

Ktore tw liczn dob wymaluj farby?

Z ciebie ole pochodzi zoto, co weseli

Serce, ale i srebro dobre, chocia w bieli.

Za tymi insze kruszce dugi szereg czyni,

100 Ktore sia ozdoby i sawy przyczyni.

Mosidz, mied, cyna, oów, rudy i marmury,

Kryszta, porfir, alabastr, ziemia ma i góry.

Ale si na tym miejscu i sol wspomnie godzi,

Która broni od skazy a z ciebie pochodzi,

105 Która smaku dodaje, dobro nieprzebrane,

W ziemi od stworzyciela gboko schowane.

Wic kamieni kosztownych, których jeszcze pono

Ludzie dotd nie znaj, tak w ni woono
Obfito, e miertelny rozum usta musi,

110 Jeli si porachowa ich rodzajów kusi.

A gdy tak pan Bog ziemi wewntrz klejnotami

Ozdobi kosztownymi, po wierzchu paszczami

Odzia j zielonymi. Niechaj bujna trawa

Wznidzie po wszytkiej ziemi, takie bando * dawa

115 A w niezliczonych barwach zgodnie zioa wstaj

I od koca do koca ziemi okrywaj.

Kade wedle rodzaju swego ma nasienie,

Jedne w ziarnka a drugie kad za w korzenie.

Ju si góry zieleni a ki wilgotne

lao Miec daleko z rosy swe glance stokrotne.

Wdziczny zapach wydaje balsam i filia,

Mietka, narcyz, majeran, rozmaryn, szawia,

• Bando, rozkaz.

723
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Lewanda z szpikanard, lubczyk i bukwica,

Ruta zdrowa z pioynera, hizop i bylica.

Woni, któr wyday niezliczone zioa, 125

Których imion wyliczy niepodobna zgoa,

Nieba dosza, o niebo opara si ae,

Kiedy Bog drzewom wstawa po ziemi rozkae.

Rzek, góry si natychmiast lasami odziay

A rodzajne po sadach drzewa zakwitay \ iso

Tu palmy, tu wysokie cedry wierzchy none

Ku niebu swe dwigaj, tu jody, tu sonie,

Tu trway db, tu jawor, buk, jesion, wierzbina

I wszytka wstaje w gor drewniana rodzina;

W któr si kolwiek wiata stron oczy puszcz, 135

To abo o dbrow, abo le o puszcz

Opr si, lecz i mniejsze take wierzchowiny

Zagszcza tarn i olsza, brzozy i leszczyny,

Wic i jabka i gruszki, orzechy, kasztany,

Cytryny, liwy, winie, pigwy, pomagrany, uo

Morele i daktyy, w kadym ich rodzaju.

Nie wszytkie ten gospodarz wysadzi w swym raju.

Prawda, e te, co ywot, co rozum daway,

W samym raju, tak Bog chcia, osobno zostay.

Ale nie upoledzi ziemie i w tej dobie, us

Bo te tylko dwie drzewa zostawi przy sobie,

A tym, które da ziemi, liczby nie masz prawie.

Na tej ci wieczór trzeci i dzie zaszed sprawie.

Co i si wedle sowa boego tak stao.

Wszytko mu si, bo dobre byo, podobao. 150

roda.

A skoro si z wiatoci ciemno rozdzielia.

Niebo, ziemi i morze, boska moc sprawia.

Soce zotopromienne rodkiem nieba toczy,

Soce, które zaraa bystrym blaskiem oczy.

• Dopisano: rozkwitay.
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t55 liczne oko niebieskie, a to jak przemierzy

Krgi swe. to zupeny wiatu rok odmierzy.

Sprawi i mniejsze wiato, miesicem go mieni,

Które acz wasnych niema, od soca promieni

Zaciga i jak kryszta nie swój ogie nieci,

i«o Tak i ten cudzym wiatem ciemnej nocy wieci.

A gdy si na krzyowej podka z socem drodze^,

Stanwszy pod nim, ziemi zami go niebodze.

Acz mu si to oddaje, bo kiedy ród nieba

Promiemi sonecznymi wieci jak potrzeba,

165 Ziemia wtenczas stanwszy prosto midzy nimi,

Nie puci do ksiyca sonecznych promieni.

A ten póki z pod ziemie nie dojdzie go jasny

Promie, mao abo nic wieci, makuch wasny.

Stworzy pan Bog i gwiazdy, którymi swe dwory

170 W niezliczone misternie hczne upstrzy wzory.

A te i mae, zaczym mniejsze wiato daj:

We dnie nic, ksiycowi w nocy pomagaj.

Z tych niektóre osobne swoje sfery znaj.

Drugie z firmamentem pospou ruszaj.

175 Siedm planet, z których kada na swych koach chodzi.

Kada niesie poytek, kada ziemi szkodzi.

Saturn, Jowisz. Mars, Soce, Yenus i Merkury,

Po nich miesic najniszy, bo tak id z góry.

Soce gowy i serca w czowieku pilnuje,

180 Merkury ust z jzykiem, o ledzionie czuje

Saturnus, a za Jowisz radzi o wtrobie,

Mars o krwi, Wenus zasi myli o sposobie,

Aby ludzi przymnoy, a miesic odek
Ma na pieczy; ten ci jest w czeku ich porzdek.

i»5 Dwanacie ma zodyak znaków, z których kady
Ma swój czonek w czowieku, co go strzee zawdy:

• ))opisano do w. 161 »Zamienia skdc ; do 171: maj (zamiast

(7ajfi); do 176: > Planety abo Wdne gwiazdy, których jest 7, a te za tak ko-

responduj z czowiekiemc ; do 185: »Zodyak pas ten, po którym roczny bieg

b?ocp odprawuje; ten ma 12 znaków, które take z czekiem korespondnj<

.
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Baran. Byk i Blinita, Rak, Lew, Panna, Ryby,

Niedwiadek, Kozoroec, Wodnik i bez chyby

Strzelec z Wag. Acz na tym dowcipy ciekawej

Myli wieki swe trawi, a dotychczas prawej

Nie maj znajomoci. Dziwne rzeczy twoje,

Którym zdoa nie moe liche pióro moje.

Do soca si powróc, które swoim biegiem ^

W cztery czci rok dzieli; a te swym szeregiem

Nastpuj po sobie zgodliwe siestrzyce,

Kada wyrachowane majc trzy ksiyce.

Kiedy ksiyc tygodniow cztery narachuje,

W których najblisze ziemi swe koo osnuje,

Kady tydzie siedm dni ma, liczb doskona,

Przez które wiata stworzy Bog machin ca.
Przez dwa rocie tygodnie, przez dwa znowu taje.

Takie prawo w^szelakim wodnym rzeczom daje.

Kady dzie ma dwadziecia i cztery godziny

Ju i z noc, z któr si dzieli do trzeciny.

Godzina ma minuty a minuta mgnienia;

Wszytkie czasy maj swe rzdne rozliczenia.

Kiedy Baran z pierwszego soce stopnia zbodzie,

Wtenczas wiosna po mronym nastawa nam chodzie.

Wtenczas w równi dzie z noc po dwunastu maj
Godzin, przez które swój czas na wiecie mierzaj

Nim soce na po nieba Raka leniwego

Dojdzie, gdzie jest pocztek lata gorcego.

Dotd dnia przybywao tak dugo, a stanie

Na szesnastu godzinach, nocy osm zostanie.

A gdy soce pod gor rozpuciwszy koa
Ujmujc dniowi godzin, pdem leci zgoa.

Wpada na Wag, a tam i dzie i noc zway
I jednakie obudwom ustawuje stray.

1 Dopisano do w. 193: »Doroczni podziaJ na wierci 4, miesicy 12,

miesic za na 4 tygodniea; do w. 208: BAeuinoctium vernum; dalej sol-

stitium aestivum, aeuinoctium aulumnale, solstitium hibernum*.
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A tu owocorodn jesie ju witamy

jw I z ciepym si do roku latem poegnamy.

Dotd nocy przybywa, doitd soca mrony
(Tu zim obwoywa ziemi grudzie wony),

Nie wyprze Kozorozec. A tu si przesila

I dniowi, co go tylko om godzin udziela,

225 A znowu, kiedy soce zagrzeje Barana,

Ciemna noc ze dniem jasnym bdzie porównana.

A ten j tam minwszy, tak dugo ro bdzie,

A soce na po nieba podle Raka sidzie.

Noc od Raka |)0czwszy dotd bdzie rosa,

no Dokd wiato soneczna Kozorozca dosza.

Takci ten wieczny zegar nakrci uczony

Mistrz, i jego na wieki nie sabiej strony.

Wdziczna wiosna fiaki znaczna i róami ^

Ta ziemi rozlicznymi odziewa farbami.

2.-,f, Ta, co zima pod nien umrozi pierzyn,

Obywia, obczerstwiwszy da podstaw in.

Ta ziemie i wszytkiego stworzenia ywoty
Otwiera rozmnaajc, ale któ przymioty

Twoje moe policzy, wdziczna wiosno, wszytki ?

no Kto twe dary rozkoszne wypisze z poytki?

Wienie marzec i z kwietniem liczny maj podlega;

Czerwiec, lipiec i sierpie lato za uega;

Co wiosna napocza, ciepe koczy lato.

Dogrzewajc owocom i zboom, a zato

245 Kosiany wieniec nosi; latem si dostawa

Tusta pszenica, któr bujna rola dawa.

Lecie polne jarzyny, korzenia ogrodne.

Lecie i drzewa rosn, lecie ryby wodne

Pód z siebie wypuszczaj, lecie swej ywnoci
ifto Ma wszelka ywa dusza prawie do sytoci.

Sodkie lato, twa chwaa nigdy nie zaginie;

Zawsze ci wspomnie mio, lecz najwicej zimie.

* Dopisano: » Wiosna i jej effectus i podzia?*, taksamo przy lecie,

ji'sieni i zimie.
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Jesie zbiera, co lato hf>jne narodzio,

Czego peno po niwach i po drzewach byo.

Teraz kosa nie wida, chocia wyjrzysz w pole, --'^ó

Ale peno w komorze, peno i w stodole.

Bluszczowy wieniec nosi winem przepleciony,

Zotymi cytrynami i jabki sadzony.

Jesie z drzewa ciary i grona z winnice,

Wszytko rczo do chodnej zgromadza piwnice. ^i.o

Ksiyce jej padziernik, wrzesie z listopadem

A za ni zima tu tu stawia nog ladem.

Gnuna zima odzia,vszy zimnym pierzem ziemi,

Nieci wiatr i mro ostry, ledwo znone brzemi.

I kiedyby jej srogo lasy nie skaday, 205

Nie wiem, jeeliby j stworzenia strzymay.

Tej, co wiosna pocza, lato dokonao,

Okrztna jesie zniosa, czasem bywa mao.

Ale i ta poczci ma swe zalecenia,

Stanowic krysztaowe mosty do chodzenia. 2T0

I bota nieprzebyte kamieniem stawia,

Które dwiga ciaru teraz mog sia.

A jako noc czekowi dla odpoczynienia,

Tak ziemi zima dana, aby od rodzenia

Wytchna; za potrzebn bowiem bywa miana 275

Prace i odpoczynku wzajemna przemiana.

Grudzie, stycze i luty zim rozszerzaj

A onej jako paniej we wszystkim suchaj.

Jako socem zagrzana ziemia lecie rodzi,

Tak soneczne gorco ziemi deszczem chodzi: 280

Przeciwne skutki z jednej pochodz przyczyny.

Dziwne i niepojte. Panie twoje czyny!

Na troje si powietrze znikome rozdziela^,

Przez te czci na ziemi ognie soce strzela.

Najwysza i najnisza, rednia midzy nimi: 286

Najnisza najgortsza, bo soce pomieni

» »Divisio triplez aeris, superior tepida, media frigida, inferior torridaa.
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We dwoje jej uycza, odbijajc z ziemie.

Najwysz blizko soca te grzej promienie.

rednia zimna, bo soca odlega i one

2»o Nie grzej jej od ziemie ognie podv\'ojone.

Zaczym gdy soce pali, pary cignie wodne ^

Które idc do góry dojd, kdy chodne

Stanowi je powietrze, a tam zagszczone

Puszcza deszcze na kosy socem nademdlone.

295 Zkd deszcze, ognie, grady, ztd lizkie pioruny

W znojne prama bywaj i straszliwe gromy.

I wiatrów nie przepomni. i te pomagaj

Tej ziemi do yznoci, kiedy zlekka wstaj;

Ale gdy si przeciwi zachodni wschodniemu,

3i»o A z strony poudniowej zasi pónocnemu.

Lubo którykolwiek z nich wypadszy, gdzie ziaje

I gdzie mu ziemia wrota do szturmu podaje,

Trzsie ni, a morze dnem a ku niebu staje,

ciele lasy i domy, zboa, urodzaje.

3.).5 Wszytko pan Bog w swej wadzy chcia mie pooone;

Zbytkuj, kiedy on chce, gdy chce, uoone
Tak wiatry, jako wody ma zaraz i gromy.

Jako si ciebie nie ba, Boe niezmierzony?

Tu stan Bog dnia tego, a potym zza morza

310 Przypad wieczór i zasza pierwsza soca zorza.

Czwartek.

Ciemna noc ju guchy wiat skrzydami czarnymi

Okrya, cicho byo, tylko perowymi

Lekki wietrzyk rosami gaska wierzchem zioa

A one rosy syte posilay czoa,

sifi Lecz z nieba, na którym si z nowym popisuj

Wybornym wiatem gwiazdy, ognie wyskakuj.

Jedna drug wyciska i jedna nad drug
Janiejszy ciska pomie; widzie byo dug

* Dopisano: »ln media aeris regione fulgura, tonitrua et fulmina

generaiitiira.
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Chocia tak gwiazdeczkami usiana drobnymi,

Drog mleczn; tam planet pi midzy inszymi 3

Id z sob o sztuk, a kada z nich okiem

Insze przenoszc byszcze po niebie szyrokim.

Tara kosy zote, tam woz wieci ognia peny.

Tam wida byo baby przdki zotej weny.

Ale ty przed wszytkimi gwiazdami dank wzia 3

Zota lampo, co we dnie przy socu wiecia,

wiecia trzema mdrcom, a idc przed nimi

Staa, gdzie wieczna wiato niebieskich promieni.

wiecc si vv peni ksiyc nowym wiatem byska,

Nowe wiato po niebie i po ziemi ciska. a

Sam znienagla swe koo rodkiem nieba toczy

I pysznym krokiem górn swoje sfer toczy.

Sam jako kroi, otocz gdy go niezliczone

Zgraje, znienaga stpa n zachodni stron.

A tam gdy si miesiczne koo ju zniyo, 3

Z wschodniej strony si niebo z dou purpurzyo.

Tak co dalej to barziej, a si pokazaa

Zorza, która si w wieniec róany ubraa.

Kiedy socu jasnemu do zotej karety

Ju zaoyli cztery pierzchhwe dzianety, 3

Wsiada, a zostawuj swoje wietne dwory,

Na niebieskie kieruje dzielne konie chory.

Ony ognie pryskaj, a wyszedszy z wody

Pn si chyo na przykre zodyaku grody.

Noc skrzyda swe zoywszy pod ziemi si skrya, 3

Pogasy wszytkie gwiazdy i twarz si zmienia

Miesiczna. Nowe ognie niec si po niebie,

A zioa pene wody tysic glancow z siebie

Wydaj, a za soce, aby znao szlaki,

Zostawuje pamitne po swej drodze znaki. 3

Soce weszo i wieci, wiat niemy i guchy,

Wszdy cicho, nie sycha nawet biednej muchy.

Nie igraj z wodami i wielorybowie,

Ani go ogaszaj pieniem swym kurowie.
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355 Prócz e rzeki co bystrsze lekkim szumem gwarz,

nowy si gociniec z kamieniami swarz,

1 skalisty Borysten przechodzc swe progi,

Czyni skargi obcine na nierówne drogi.

I wychodzc z Krpaku wolnym wleniem wiatry

860 Igraj, odbijajc swój impet o Tatry.

Etna tylko z Lipar, ogniem sawne góry,

Z Chimer Wezuwiusz dwik dawaj spory,

Z których wierzchem pomienie buchaj siarczyste,

Spodkiem Styx, Kocyt, rzeki, Phlegeton, nieczyste.

365 Tak byo kiedy soce ku górze si miao.

Ju byy oschy rosy i morze si grzao,

Kiedy stwórca wszechmocny z paacu górnego

Wejrza w szyroko morza z ziemi gbokiego.

Rzek, a natychmiast rzeki i wiatry suchay,

37- Ani góry ogniste pomieni ciskay:

Niechaj wody wydadz rzecz msk ywej dusze,

Ktoraby tylko w wodzie, nie ya na susze.

Ledwo przesta, a morza, które przedtym stay.

Pene ryb niezliczonych zlekka si ruszay.

375 Tu niezmierny wieloryb nabrawszy w si wody

Rzyga, wznoszc po morzu równym wielkie grody.

Tu szybki delphin grzbietem jako strza morze,

Pync, wierzchem na prawo i na lewo porze.

Tu straszliwy ippotam, tu usk odziany

380 Smok, boj wiod okrutny, zasi z drugiej strony

Balena si niezmierna z wody ukazuje

I wielki plac na morzu grzbietem zastpuje.

Cudowny lewiatan z ludolarch, która

Cho skrzelami nadana, maj przecie pior;

.i«r, Wic ów stal odziany z konchili, która,

I liczny sok wypuszcza, zowie si purpura.

Ale si i remory zapomnie nie godzi:

Malutka rybka wielkie w biegu stawia odzi.

A któby si doliczy, jako wiele kryje

890 Cudów morze i jako wiele w nim ryb yje?
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Wszytkie swój rodzaj i swe przeciwnik! znaj,

Tara si w morzu i rodz, tam si przepleniaj.

Ale i rzeki wszytkie ju si napeniy

Rybami, skoro z nieba rozkazanie wziy.

Ju Phizon, Gehon, Tigris, Eufrates w raju, 395

Araxes z Eridanem wszelkiego rodzaju

Ryb pene, Dunaj, Jordan i Nil siedmiorogi.

Który stawia w Egipcie niezliczone stogi.

Ganges, Tag i Paktolus, które zote ciel

Piaski, Tyber, Tanais i Wisa ryb wiel 400

Obfituj. Tu oso dno skaliste lubi,

Tu wyz, tu sum, tu jesiotr, i która si chlubi

Sodkim misem czeczuga, tu karp, pstrg, lipienie.

Wgorz, Szczuka zbata, oku, co grzebienie

Ostre stawia, nu kieb, lin, który boto kocha, 406

Wszytkie wody zalega wszdy ryba pocha.

Tu te naley rodzaj skorupiasty, raki

Wty patrzce, ostrygi i wszelkie limaki,

Których jak i ryb liczby trudno wiedzie zgoa.

Bo im rozum i jzyk i hczba nie zdoa. 410

Rzek znowu: Nieche si te stanie rzecz skrzydlata

W dusz yw, a pierzem odziana niech lata

Po powietrzu. A na te skuteczne wyroki

Pstrz si ptacy niebiescy piórkami co w skoki.

Widzie ora rozbojc: on nie zmruy oka, 41.0

Cho w nie soneczny promie przypada z wysoka.

Bierze w locie dzik g i dropie leniwe,

Baanty, pardwy, guszce, cietrzewie pierzchliwe.

Widzie spa srogiego, a on swego cechu

Drapiene przeladuje ptaki a do zdechu, 420

Jastrzba, kruka, kani, krogulca, raroga,

Sokoa piersistego wie zewszd trwoga.

Nu stru strawca elaza, feniks zotopióry,

S orawie, co tuk Pigmeolow z góry.

A tych kozy osiadszy niezliczona zgraja 425

Pospolitym ruszeniem, co wiosna, gdzie jaja
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Maj, zbieawszy tuk, z których skorup swoje

Szyszaki, blachy robi i rozliczne zbroje.

Ju wida pelikana, wizerunk mioci

430 Ku dzieciom, doby serca dla nich zmidzy koci.

Czapla, bocian, na ryby strzeg i jaskóka

Z pod wody wyleciaa. Ju dudek, kukuka

Z drzewa lata na drzewo, wiosn na przemiany

Witajc, ju krzyk drobnych ptaszt miarkowany

485 Zewszd sycha po gajach a echo od rosy

Odbijajc ku niebu niesie wdziczne gosy.

Sowik si zawiesiwszy na zielonej chwieje

Nad wod rózdze a swe sodko noty pieje.

Skowronek swe tyryle a pod niebem cignie,

440 Powtarza tyryle, cho na ziemi si lgnie.

Lecz wszyscy nie milczeli niebiescy piewacy.

Kos, szpak, drozd, szczygie, dzwoniec, czy i kanar ptacy.

Wic indyki gniewliwe osobnej postury;

Byli te i domowi kaczka, g i kury,

44:-. Paw barwy malowanej, cichy gob, który

Wraca si do korabia co z najwyszej góry.

Pachnie ona wieymi miody, pracowite

Które pczoy robiy; byy jadowite

Szerszenie, bki, osy, komor, chrzszcz i czmiele

4.')0 I innych w tym rodzaju rzeczy barzo wiele.

A któ t skrzydlat policzy rodzin,

Któr pan Bog za jedne potworzy godzin?

Nieche go wysawiaj zgodn symfoni,

Niech gosy góry, lasy, oboki rozbij.

\:,h A tu soce gorce pod ziemi zachodzi

I w morzu spracowane dzianety wybrodzi;

Puciwszy cug ksiycu i z druyn jego,

Samo si do paacu pobiera zotego.

A pan Bog bogosawi tak rybom skrzelatym,

4r.() Jakote wszytkim ptakom powietrznym, skrzydlatym:

Rocie, rozmnaajcie si ryby, co pywacie.

1 wy si ptacy mnócie, rocie, co latacie.
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Tu pity dzie miai wieczór, który tak igraniu

Rybiemu koniec przyniós, jak ptaków piewaniu.

Pitek.

Noc bya a niebo si gwiazdami iskrzyo, 405

Z których we dnie i jednej najmniej nie zna byo.

Ciemna noc, lecz jej sia ciemnoci ujmuje

Ksiyc, który po niebie w gor postpuje.

Noc bya a ptastwo swój zmys uspokojony

Trzymao, w niepamici sodkiej zawie.^zony, 470

I osiadszy gazi wszech gajów zielone.

Trzyma gowy przy sercu skrzydem przytulone.

Ty sam czujesz, sowiku i swe nocisz pieni,

Cho w poziomej rokicie, cho siedzisz na trzeni.

Bo okropni puhacze, cho czuj, i sowy, 475

Lecz nie mog ich oczy znie wiatoci dniowej.

Ju si ksiyc pochyli, ju si czarne cienie

Szerzej ciel po ziemi, które z drzew promienie

Miesiczne czyni i z gor, ju kur czuy pieje.

Ju 1 niebo ze wschodu ksek czerwienieje; 48o

Ju jutrzenka nad ziemi; jej liczne promienie

Migaj si, gdy na nie lekki wietrzyk wienie.

Rosa pada a zorza widzie si ju daje,

Ju rozkoszna muzyka gosi wszytkie gaje.

Kur przy pila, ptacy si do piewania budz, 485

Blednie twarz ksiycowi, kiedy wraca cudz
Ozdob, ju si gwiazdy pokryy, bo z morza

Straszy je wychodzca purpurowa zorza.

Ju czuj ryby, ju swe ptacy otrzepuj

Z I osy pior, bo soce ciepe we drzwiach czuj. 490

Ono, gdy mu skadane otwary si wrota,

Wprowadza na horyzont wspaniaa ochota

Dzielnych wonikow. które tak wic rczo krocz,

e biec wierzchem wody kopytem nie tocz.

Ju trzeci raz niebieskie wiato zawiecio, 495

Ju i ryby igraj, ptastwa sucha mio,

Wirydarz II. 2
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Kiedy wielmonej chway nieogarnionego

Majestatu Bog wejrza z paacu swojego,

A patrzc chwil, rzecze (a zatym cisny
500 Pisk w nosach ptacy wszyscy i ryby stany;

Nic na wiecie nie trunie ^ Niezmierzona ziemi

Suchaj, co nad zastpy kae Bog wszytkirai):

Niech ziemia w ywej duszy wyda w swych rodzajach

Byda, gady, zwierzta, a te po wszech krajach

605 wiata niechaj ni yj, niech bydo askawe

Bdzie, niechaj gadzina czoga proch i traw.

Niech polny lasem yje zwierz, niech mieszka w lesie.

Rzek, a ziemia posuszna zaraz w onym czesie

Peni stwórc wielkiego emiry surowe,

510 Otwiera podny ywot na sowa takowe.

Ju rogate bawoy, krowy mlekodajne,

Ju woy pracowite i owce rodzaj ne;

Dziehiy ko znaczny grzyw, hasze, plsze, pryska.

Kark amie, wzdarszy ogon re i piasek ciska,

516 Przed inszymi swemu si twórcy ukazuje;

Po nim wielbd, mu, osie w tropy nastpuje.

Kozie z koz brodaty kopytami trzaska,

Wieprz szczeci przyodziany z sw samic mlaska.

1 wszytko co pod dachem rodzi si i ywi,
520 Ziemia powolna z siebie daa ukwapliwie.

Ju z ziemie wszelakiego gadzina rodzaju

Wyazi, jako bywa pospolicie w maju.

Tu smok kilkorogowy, ten miertelnej pary

Z bazyliszkiem, a ten ma takie okulary;

525 Tu krokodyl stalow usk si odzieje —
Ten ywot biorc komu zy zmylone leje;

W nocy w wodzie, a we dnie parzy si przy soni;

Kto goni go, ucieka, kto ucieka, goni.

Tu widzie i onego nieszczsnego wa,
580 Co Ew o grzech przywiód, a ona za ma.

' trun, pisn; emiry, rozkazy.
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On wyniosszy nad ziemi zdrady pen giow,

Msknie si liskim ogonem, majc dan mow.
Acz mu j potym wzito i eb mu stoczono

Do ziemie i z inszymi wami zrównano.

Za którym ich rodziny wszytkie wychodziy, 535

Jeden idc za drugim pasmami si wiy:

Padalec i koluber, leps i amphibona.

Go dwie gowie po kocach a niema ogona.

Cerastes omiorogi, salpiga skrzydlata,

Msky enidros, co zbawia krokodyla z wiata, r.40

Ichneumon, co swój rod wy gubi, przy tym

Jaszczur, mija z niedwiadkiem byy jadowitym.

Pajk, bombiks jedwabny, mrówka pracowita,

Krzeczek, aby, kret lepy na ziemi si wita.

I je tkniony igami, i co ogniem yje 545

Salamandra i wody z Acherontu pije.

A kiedy tych niezliczne stany plemienia,

Insze ziemia brzemienna rodzia stworzenia.

Stworzenia prdkonogie, które w lasach yj,
Jedne traw co z ziemie wschodzi skubic tyj, 550

Drugie brzuchy krwi z misem napeniaj swoje.

Rozliczne s, o wielki Boe, czyny twoje!

Niezmierny so trbiaty, caccus, który w tchnienie,

Jako i rinocephalus miesza swe pomienie,

Mocny ubr, jak pikami psy do góry ciska sós

I bonnazon szkaradny uciekajc pryska

Tyem gnój, jako ogie, a ten kdy padnie,

Parzy srodze; nu zasi chamaleon snadnie

Odmienia barw swoje; farbami, na które

Patrzy, zaraz maluje sw przemienn skór. 5(io

Z pegazem gamaleon. bestya skrzydlata.

Lew i tygrys okrutny, gazela zbata,

Jele, ani, o, zajc, te w nogi dufaj;

Lampart, ry i ostrowidz, ci pstre skory maj.
Wilk drapieny, lis, niedwied, jawiec, sobol, wydra, ógó

Bóbr na ziemi, bestya w wodzie wodna hydra.
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Mapy, onocentaury, cefos, czecze nogi

I rce maj, wielki rynoceron rogi

Gaziste; cho jeden jednoroec dwiga,

570 Wszytkie zmaga bestye, wszytkie zwierze ciga.

Wszytkie lasy i Ida i Hercyskie puszcze,

Wszytkie góry, co ich jest, wszytkie gaje, huszcze^,

Wszytkie maj obfito zwierza wszelakiego:

Tak Bog plemi rozmnoy stworzenia swojego,

575 Których by si imiona i natury miao
Zliczy, wieku, rozumu i sów by nie stao.

Ujrzawszy Bog, co stworzy, i to dobre byo,

Jeszcze jedno wyprawi, nim odpocz, dzio.

Wziwszy bryk na ziemi, czowieka formowa

580 ^ wszytkie w nim misternie czonki rozrachowa.

Cztery czowiecze ciao przeciwne skadaj
ywioy i wszytkie w nim swoje czstk maj:
Ogie ciepo, krew woda czowiekowi daje,

Powietrze oddech, z ziemi nasze ciao wstaje.

586 Wszytkieh czonków w czowieku takie rozmierzanie.

Ze czowiek rozcigniony cztery czyni granie,

I okrg figur, gdy w znak rozszerzony

Od punktu ppka bdzie na koo mierzony.

Ale sobie samemu pan Bog to zostawi,

590 Jak si czowiek zaczyna i jako go sprawi.

Rozum tego nie dojdzie, nieizkc liche wiersze.

Nie przyda leniwemu biegu by najszersze

Pole zawodnikowi, przeto i ja z pola

Mie si bd. Tak Bog r^ek, taka jego wola:

695 Cokolwiek ziemia w sobie ma mojego czynu,

Cokolwiek gbia wodna rybiego ma gminu,

Czowiek moim obrazem niech bdzie na ziemi,

Niech wszytkiemu panuje z potomkami swymi.

Ro.cie, rozmnaajcie si, napeniajcie ziemi.

600 Daem wam wszytkie zioa i drzewa, tych plemi

' buszcze, gstwy.
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Swoje owocem ywcie; take zwierze, ptacy,

Bydo, wszelka gadzina i drobni robacy

I cokolwiek na ziemi rucha si i ywi,
Ma co je na lej ziemskiej wszytkorodnej niwie.

Tak wtenczas bogosawi wielki stwórca wiatu wh

I widzia wszytkie rzeczy barzo dobre; a tu

Nachyla si dzie szósty, mrok wieczorny zlekka

Bydo, zwierze, gadziny okry i czowieka.

Noc mina, siódmy dzie nasta, gdy do raju

Wodzi Bog Adamowi wszelkiego rodzaju eio

Zwierzta, ptastwo, aby wedle jego chcenia

Zwierz ziemski, ptak niebieski dostawa imienia.

Da mu i towarzyszk na ziemskiej nizkoci,

Któr stworzy dobywszy z boku jego koci.

Ew da mu za on. Ewa go zbawia eis

Rozkoszy i Ewa go z raju wyprawia.

Ju szabat odpocznienia siódmy dzie zachodzi,

Czas by si mie do brzegu wodopawna odzi,

Bo w ten pan Bog odpocz od wszelakiej sprawy:

Godzien ten dzie wicenia, godzien wiecznej sawy. nao

Sobota.

Boe nieogarniony, ciebie nieprzejrzysta

Niech ciemno chwafi, ciebie wiato przezroczysta,

Ciebie niech wszytkie nieba i z mieszkacy swymi

Z tysicmi archanioów nieprzeUczonymi,

Wyspy, morza i rzeki, rzoda i jeziora, fi25

Pery, kruszce i skay, ciebie ziemia spora,

Zioa, trawy i drzewa, sady, lasy, gaje,

Góry, ki, kamienie, puszcze, urodzaje.

Ciebie wiecznie niech sawi zotoblaskie soce.
Ku twej chwale niech siedm sfer zote tocz goce. eso

Niech ksiyc zotorogi; niech firmament pstrzony

Chwalc ci wiecznie wieci, Boe niezmierzony.

Wiek, rok, miesic, tydzie, dzie, godziny, minuty.

Wiatry, tcze, mgy, nieg, deszcz, chmury, lici, zrzuty,
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685 Sron, grad, grom, bJyskawica i piorun pierzchliwy,

Sawi ci wielkim, mocnym, Boe wiecznie ywy.

Wszytkie ryby skorup i usk odziane,

Ciebie niech wszytko ptastwo wielbi nieprzejrzane.

Wszelkie bydo domowe i wszelka gadzina,

C40 I okrutne bestye i lena zwierzyna,

Ale czowiek najbardziej ciebie niechaj chwali.

Bodaj ci wsze narody za pana przyznali.

Wszytkie twoje stworzenia niechaj ci suchaj,

I te co w mierze stoj, i co si ruchaj.

646 I te co dusz maj, i co bez niej chodz,

I rozumne i które same dze wodz.

Ale ludzie najwicej niech gosy do nieba

Krzyczc wznosz, bo tego godzien, i tak trzeba.

Wielki jest Boe stwórco wiata szyrokiego,

C50 Okrom ciebie nie chcemy mie boga inszego.

Dusza, ciao, zmys, ywot, zdrowie, serce, siy.

Usta, jzyk, pióro me bd ci gosiy.

Zgoa com jest, co mog, co umiem, to o
A nawet krwi sw. Boe, chwa tw pomno.

65i> Tu si koczy dzie siódmy, ale twej mioci

Niemasz koca i miary. Panie z wysokoci.

Wszytkie wieki o tobie co powieda maj;

Wszytkie stany aski twej hojnie doznawaj.

724. Pan Bog dobry, czowiek zy we wszystkicli drogach swoich.

A kiedy ju tak pan Bog czeka uwielmoy,

660 e wszytkie jego woli czyny swe podoy.
Jego zdaniu podlego wszytko, co na ziemi

I z ziemi jest i morze z rodzajami swymi —
Raj rozlicznych rozkoszy naszczepiwszy, jego

Uczyni gospodarzem do czasu wiecznego,

660 Gdzie bez wszelkiej odziey i pieczoowania.

Bez wszelkiej prace y mia, bez wszego starania.

Gdzie rozlicznych owoców a do samej ziemie

Wybornych drzew gazi cikie gry brzemi.
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Owo Zgoa ninaczym czeku nie schodzio,

Co zmysom, co i ciau jego byo mio. ato

Tak pieszczenie wszelki wczas pan Bog mu zgotowa,

e si te nim nieborak zbuja i zepsowa.

Rzek mu tak: O czowiecze, tobie ja w tym raju

Daj wszelkie wszelkiego owoce rodzaju.

Tych poywaj, kiedy chcesz i ile chcesz, ale mb

Te dwie drzewa ród sadu niechaj bd wcale.

Owocu ich ani jedz, ani te rwi sobie.

Inaczej mierci umrzesz, tak powiedam tobie.

Szed w posuch Adamowi ten wyrok surowy.

Który pan Bog gronymi uczyni mu sowy. eso

Gdy szatan niecnotliwy, wieo strcony

Z nieba, dla Boga zmierzej swojej pychy onej,

Z pukiem swoich anioów, z liczby niemiertelnych

Wypchniony archanioów stwórcy swemu wiernych,

Zajrzc czeku tej aski, któr Bog uczyni, oss

Zakrztnwszy si pilno, wnet mu go obwini.

Wziwszy na si maszkar wa obudnego,

Szed, stan wedle drzewa tu zakazanego.

A kiedy ujrza Ew idc ku sobie.

Te sowa zdradnie do niej mówi w onej dobie: eyo

Co jest, e wam zabroni co z lepszego drzewa

Bog owocu poywa? Na co mu tak Ewa:

Wszytkie drzewa, które ma w sobie raj obfity,

I rozhczny ich take owoc smakowity

Da nam Bog ku jedzeniu, okrom tylko tego, es.i

Które stoi w porodku sadu roskosznego.

Nietylko si owocu poywa nie godzi,

Lecz ani si go tyka, bo mier za tym chodzi.

Na to w: jako ywo, mierci si z tej miary

Nie boj, ale zupenej daj mym sowom wiary. 700

Skoro z tego owocu drzewa skosztujecie,

Jako w niebie bogowie, tak i wy bdziecie

WiedzieU ze i dobre. A na jego sowa
Rwaa jabka i jada gupia biaogowa.
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705 A nietylko e sama waya si tego,

Ale i ma zwioda, ach nieostronpgo.

Jad i Adam i pozna nago i sromot,

A pan Bog wszytko troje za on niecnot

Pokara, wowi kark stoczywszy do ziemie,

710 Który mu dotd depce niewiecie nasienie,

A tej zasi rodzenia boleci rozmnoy
I on wolej ma na wieki podoy.
Potym rzek Adamowi, który sobie nowe

Sprawi szaty na nagie ciao by figowe:

715 A to Adam bogiem si sta, jako z nas który.

Wiedzcy ze i dobre. A dawszy mu z skory

Odzienie: e. pry, sucha gosu ony twojej,

Oto ziemia przeklta w obfitoci swojej

Ciernie i osty bdzie rodzi; a ty zioa

720 Je jej bdziesz i chleb twój w twardym pocie czoi,

Dotd póki si twoje, które z ziemie wstao,

W ziemi za nie obróci, o czowiecze, ciao.

Precz z raju, aby z drzewa ywota wiecznego

Nie jad a tym by uszed wyroku mojego.

725 Tam skrzydlaty cherubin z pomienistym mieczem,

Z obu stron ostrym, stan po wyciu czowieczym.

Idzie Adam z Ew sw, a póki si day
Roskoszne widzie sady, oczy w nie patrzay.

Idzie na wiat aosny z tak nagego rugu

780 I wszytk myl przykada do ziemie, do pugu.

Tak niestrzymawszy wiary pozby Adam raju

I mier przywiód na wszytkich swojego rodzaju.

Ale mu i na ziemi, ile byo trzeba,

Bogosawi i dawa Bog obfito chleba.

78J Wszelkich rozkoszy, dobra wszelakiego ziemia

Hojnie dawaa czeku, wszelkiego stworzenia,

Którego Bog uczyni panem, jego pieczy

Ziemi, morze i wszytkie podrzuciwszy rzeczy.

Co potym? ani dary ani ich probami

740 Niemog uy; w.szyscy si za swymi dzami
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Pucili, jedni penic krwawe mobojstwo,

Drudzy za obrzydliwe Bogu wszeteczestwo.

Do tego przyszo, e Bog gniewem zapalony

aowa, ie czowiek kiedy by stworzony.

Koca, miary nie miay grzechy ludzkie zgoa; 745

Tak si byy we zoci rozbiegay koa.

I do tego przywiedli pana tak dobrego,

e chcia ziemi i wszytkie sprawy czynu swego

A do szcztu zatraci. A kiedy wysoko

Siedzc, rzuca po ziemi zagniewane oko, 750

Obaczy, ano Noe, który si go boi;

Zaczym umys odmienia i gniew nieco koi.

I rzek: ju przyszed koniec, aby wszelkie ciao

Dla zoci, której pena ziemia, koniec miao.

Ty tedy buduj korab, w którym si i swoje 75.'.

Dzieci wszytkie zachowasz i zwierza po dwoje,

Take ptastwo powietrzne, aby znowu ziemi

Ludzi, zwierzt i ptaków, napenio plemi.

Do której sprawiedliwy gdy wszed Noe odzi,

Nawalne zewszd ziemi okryy powodzi. 700

Pyway wtenczas ryby wod tak wysoko,

Gdzie teraz orze buja, który swoje oko

Socu wystawia. A ta czterdzieci dni trwaa

Straszna toni bezdenna; a adnego ciaa

Ktorebykolwiek w sobie yw dusz miao, 765

Krom tych tylko, co byy w korabiu, nie stao.

Oschy za znowu wody a wyszedszy z odzi

Wszelkie boe stworzenie na ziemi si podzi.

Którym tame lubowa pan Bog dobrotliwy.

e gdy wspomni na uk ten, co na niebie krzywy 770

Pooy, ziemie wicej nie kara potopy,

Bo ludzki rodzaj skonny do wszelakiej psoty.

Bogosawi im znowu, a oni ofiary

Panu Bogu swojemu zapalili w dary.

Znowu si tedy ludzie na ziemskiej nizkoci 77.^

Poczli mnoy a wraz z nimi nieprawoci.
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A tak im wicej ludzi na wiat przybywao,

Tym wszelakie zuchwalstwo wiksz gor brao,

e nie kontentujc si ziemi, dr si gwatem

780 Do nieba, gdzie Bog mieszka, a to takim ksztatem:

Cegy miasto kamienia napaliwszy sobie

Z ziemi lipk, bo wapna nie mieli w tej dobie,

Wie jli budowa, której wierzch wysoki

Nieba dosic przeniozszy mia wszytkie oboki.

785 A gdy si Bog z paacu swojego wychyli,

mia si gupstwu a zatym rady ich pomyli.

Kadema z nich z osobna da inaksz mow,
Ze si miesza poczli. A zatym ju ow
Robot porzucili, Babel j nazwano,

790 Dla tego i tam wszytkie jzyki zmieszano.

Po staremu rzdu doj trudno byo z nimi;

Tak si bya zo ludzka zawzia na ziemi,

Ze Bog wieczny uczyni przymierze swe z samym
Prochem i glin swoj, wiernym Abrahamem.

7'J5 Bog mu mia bogosawi, ow go zawsze wzywa
I na trwao przymierza mia si obrzezywa.

Bog go mia w niezliczone narody rozmnoy.
Którym mia now ziemi, nowe niebo stworzy.

Jako strzyma, dawszy mu ju w staroci syna,

800 Z którego posza wszytka ydowska rodzina.

I puciwszy mimo si wszytek rodzaj iny

Same mia mie na pieczy izraelskie syny.

Wic kiedy a do nieba sodomskie si zoci

Wyniosy, nie móg cierpie pan Bog z wysokoci;

806 Szed je kara, gdy przede Abraham si stawi

I takimi na drodze probami go bawi:

Panie, jeli pidziesit najdziesz sprawiedliwych,

To ich wszytkich z grzesznymi nie zostawisz ywych?
Rzek Bog: dla picidziesit Sodomie odpuszcz,

810 Ani na nie wiecznego zginienia dopuszcz.

Rzek Abraham: a jeli pidziesit bez pici,

Tedy ich z niezbonymi ka bez winy ztrci ?
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Nie, odpowiedzia pan Bog. On za: a czterdzieci

Za zginie dobrych z zymi? za si to w ci zmieci,

Który sdzisz wszytek wiat? I ci jeli bd, a

Rzek Bog, to Sodomczanie karania pozbd.
Tak byo do dziesiciu: tak przyrzek zachowa
Bog pi królestw, a tu go ju przesta turbowa.

W których tak si ju bya zawzia niecnota,

e w nich ledwo jednego Bog wymaca Lota. a

Którego te wywiodszy, w popió i w perzyny

Obróci wszeteczestwem obrzyde krainy.

Lecz i w tym pan Bog ask prochowi swojemu

Pokaza, odpuciwszy miastu segorskiemu.

Potym za Abrahama pan Bog tak rozmnoy, s

W Egipcie, gdy po wszytkim wiecie si gód sroy.

Ze Hczny jego rodzaj, rodowito ona.

A do tego przywioda zego Faraona,

I kadego mczyzn zabija rozkaza,

Który si tylko na wiat z ywota ukaza. .s

Oddzierano od piersi matce nieszczliwej

Gwatem pód na mord srogi, ale dobrotliwy

Wspomnia B >g obietnic i Mojesza zatym

Wytrci, wychowawszy na dworze bogatym.

Przez tego lud swój wywiód; przez tego narody »

Egipskie kara, e im zajrzeli swobody.

Wprzód w krew rzoda i jasne obraca krynice,

Potym aby przepuszcza i plugawe mszyce.

To muchy uprzykrzone, powietrze na bydo,

Za wrzody, za z szaracz grad odj im ydo ^ s.

Potym gsta przez trzy dni ciemno Egipt skrya;

Dziesita plaga wszytko pierworodztwo bia.

To wyszli; lecz Farao krnbrny w swym uporze

Goni ich z wojski swymi, gdzie czerwone morze

Pan Bog rozpro na dwoje; oni drog on s.

Sucho przeszli, lecz wojska z Faraonem ton.

ydZo, zywnosc.
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Tak Jakub, w siedmidziesit który by dusz przyszed

Do Egiptu, w szeciukro sto tysicy wyszed.

Wyszed z cikiej niewoli, a pan go prowadzi

850 I o jego wszelakim wczasie pilno radzi.

Pan przed nimi szed we dnie w supie obokowym,

A zasi w ciemnej nocy szed w supie ogniowym.

Pan mann przez czterdzieci lat spuszcza im z nieba,

I obficie uycza na kady dzie chleba.

855 Pan gromadzi w ich obóz ptaki latajce,

I karmi przepiórkami swe ludzie aknce.

Z skay lask trconej zimne stoki biy,

I pragnienie w gorce czasy ich gasiy.

Awo zgoa niczego im nie dostawao,

860 Tylko wiary i cnoty, statku byo mao.

Bo cho im tkwia chleb w gbie, tak dugo szemrali,

Ae na si nie pora Pana rozgniewali,

Wicej z czosnkiem w niewoli smakujc ogórki,

Nieli na swobodzie mann i przepiórki.

8ti5 Fan im swój wity zakon, ustawy i prawa,

Aby ich przestrzegali na wieki, podawa.

Oni ciel ulawszy ze zota, wokoo
Niego taczc, piewaj pieni swe wesoo:

Tenci jest Bog prawdziwy; ten nas wyswobodzi

870 Z niewolej, ten przed nami w supie ognia chodzi.

To wraca do Egiptu nazad umylili,

To przeciw Mojeszowi bunty podnosili.

Który prochem pod nog bdc Boga swego,

Trzyma go, ie nie star narodu krnbrnego,

876 Cho mu pan obiecowa z niego wywie iny

Lud, który obiecane mia osie krainy.

Tak dugo tego byo, a wszyscy pomarli,

Którzy si do Egiptu panu na zo darli.

Zgin on wszytek rodzaj, ode dwudziestego

880 Wyej poczwszy roku, ae do jednego.

Tylko ci dw^j. Jozue z Kalebem, zostali,

Co yznej kananejskiej ziemie doczekali.
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Skoro przez lat czterdzieci wymarli ojcowie

Na puszczy, nastpili po nich ich synowie.

Lecz i na tych przypowie r,na take woa, s

e sowa nie urodzi jak ywo sokoa.

I ci idc niewiernych przodków swoich torem,

Szejnrali i stawali Bogu swym uporem.

Jeli im abo wody nie siao studziennej

Abo si te nadprzykrzy i chleb kadodzienny, a

Bodajemy z Egiptu abo nie chodzili,

Abo pomarli w puszczy z ojcy swymi byli.

A kiedy ich dobroci swoj niemog poy.
Na twarde serca musia twardszego przyoy.
We na nie przepuci, a te je ksay s

miertelnie, lak ich zoci zapat sw bray.

Lecz rychle ubagany, na zleczenie tego

Jadu, kaza postawi wa miedzianego.

Pan za nich walki stacza i króle wojowa,

Pan wielkie wojska gromi, pan ich sam szykowa. y

Pan wstecz Jordan obróci, sucho przeszli który,

Pan brzmieniem trb wywróci jerychoskie mury.

Pan wzrostem niezmierzonych wygadzi olbrzymów

I wprowadzi w Chanaan izraelskich synów.

Tam ich sam pan wprowadzi, i midzy nich one 91

Kraje obfite byy równo rozdzielone.

Pan sam dziay stanowi, sam sdzi i prawa,

I wszelaki porzdek pask wol stawa.

Ale oni niebacznie odrzucih pana,

Ladakiedy za niego wzywajc bawana. 9

Odtd jako z Egiptu wyszli niewolnego,

Przez wszytkie dni gniewali pana Boga swego.

A on serca kamienne ku sobie obraca,

I gniew, który budzili w nim zociami, skraca.

Piastowa ich na rku, a oni si gwatem 9

Od niego wydzierali rozmaitym ksztatem.

Chocia osob swoj mieszka midzy nimi.

Ba nic to nie pomogo, kiedy midzy zymi.
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Nie pomoga i skrzynia witego przymierza,

920 I cuda ustawiczne, kiedy nie dowierza

Lud on panu, a nawet cale si od niego

Oddalili, nie chcc go mie za króla swego.

Woaj: Samuelu, to jest nasza wola,

Niechaj, jako narody insze, mamy króla.

985 A Bog co? Króla, prawi, inszego daj
Okrom ranie, naznacz im go, niechaj otrzymaj.

I pomaza Samuel Saula rosego.

Przepisawszy mu prawa panowania jego.

A Bog do miosierdzia skonny i litoci,

930 Nie poczyta uporu i widomej zoci.

Obieca im przytomno i pierwsze staranie,

Jeeli bd peni jego rozkazanie.

I pokaza to skutkiem, kiedy razów wiele

Gromi przed ich oczyma ich nieprzyjaciele,

ysó Lecz i kroi i królestwo Boga obraali,

Ani rozkaza jego nie zachowywali.

Po Saulu by Dawid. A ten chocia zgrzeszy,

Ale si za postrzegszy do pokuty spieszy.

Po nim mdry Salomon, za tego kwitno
a4u Królestwo, lecz i tego w staroci pierzchno

Serce od Boga swego. Tak jeden za drugim

Królowie w Izraelu, szli szeregiem dugim,

Którzy pana i jego opuciwszy drogi,

Bawanom si kaniali, majc je za bogi.

94.5 A nakopotawszy si z nimi, posa do nich

Proroków witych, duchem swoim nauczonych.

Ci im sdy i kani boe powiedali.

Ci nagrody i przysze rzeczy przekadali.

Przyszego messiasza i królestwo jego,

950 Lecz darmo, bo zatyo serce ludu zego.

Ani tego pojli, ani usuchali,

A na koniec proroki one zabijali

A tworzc nowe bogi coraz i bawany,

Nowe take robili proroki z kapany.



724 WIRRSZR w. POTOCKIEGO 31

Tak (Wugo tego byo, ae naznaczony 9

Messiasz, duchem witym z panny urodzony,

Ten, którego by pan Bog i Abrahamowi

I wszytkiemu obieca w nim Izraelowi.

Tego Mojesz i cieniem by; tego figurowa

Baranek wielkanocny i który zachowa y

Od mierci w miedziany i wszytkie ofiary;

Tego konterfetowa wszytek zakon stary;

Tego i Dawid piewa; tego anio wity
Zwiastowa pannie z nieba, stwórcy swemu v\^zitej.

Tego puki anioów pasterzom, i tego 9

Gwiazda mdrcom, pasterza skazaa witego.

Tego stary Syraeon z Ann prorokini

Witali zbawicielem przed przymierza skrzyni;

Tego Jan u Jordanu, gob v\ity z nieba

I gos który syszeli wszyscy jako trzeba: 9

Ten jest syn moj, w którym si mnie upodobao.

Aby go wszelkie ciao za pana przyznao.

Jako Mojesz z Egiptu wywiód Izraela,

Tak pan Jezus mia wywie onych z grzechów wiela.

Jako krwi barankow znaczyli podwoje, 9

Tak i my Chrystusow znaczmy serca swoje.

Jako ydy Jozue w obiecan ziemi

Wwiod, tak pan Jezus w niebo mia wwie tyche plemi.

Tego wszyscy prorocy przed czasem gosili,

Wszytkie okolicznoci w nim ydom wieszczyli: n

Z którego pokolenia, jakim ksztatem, kdy,

Narodzi si mia Chrystus z nowymi obrzdy.

Ten ich mia karmi mann, której kto poywa,

Na wieki mu i zdrowia i siy przybywa.

Ten mia by ska, z której ywe rzoda biy; 9

Kto z nich pije, bd go na wieki chodziy.

Ten ich mia wyswobodzi z pod zabijajcej

Litery a pod ask stawi; ten trwajcy

Wieczny ywot im przyniós, nie mleko, nie miody,

Lecz niebieskie za cnoty królestwo w nagrody. a
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To przyniós rozkazanie od ojca swojego,

ywot wieczny, potwierdzi na wiecie którego

witobliwoci ycia, bo si wszytkie byy
W nim cnoty, jako w koció boy zgromadziy,

995 I cudami, skuteczn które moc czyni,

Aby niewiernym wiary ludziom by przyczyni.

Z wody im dawa wino; chore, guche, chrome.

lepot, paraliem, trdem nawiedzone

Leczy, wskrzesza umare i niezliczonymi

1000 Dobrodziej stwy ich baga, póki mieszka z nimi.

Diabli, morza i wiatry, drzewa, przyrodzenie,

Jego wol w najmniejsze peniy skinienie.

Czy wdziczni tego byli, e si im zicia

Obietnica, czekao której witych sia?

1005 Skoro si by narodzi, ali go szukaj,

Na co? Czy go czci bd? Nie. zabi go maj.

Zabi, zagadzi z wiata, a gdy nienajduj.

Bo Maria z Jozefem ztamtd ustpuj,

Wciekoci swe okrutn serca napenili,

1010 Bo wszytkie niemowitka w Betleem pobih.

Ani jego nauce, ani cudom onym

Nie wierzc, obietnicom przeze uczynionym,

Nakoniec poimah, uplwawszy, ubiwszy.

Koron mu na gow cierniow woywszy,

1016 Do krzya mu i rce przybiwszy i nogi,

Midzy dwiema zbójcami niedaleko drogi

Zawiesih; tam szydzc octem go poili.

Blunih; naostatek wóczni go przebili.

Pyna krew wpó z wod z zbodzionego boku.

1020 Umarli wstaj z grobów, a soce z oboku

mi si niechccy widzie uczynku srogiego,

Co Bog zniós dla mioci narodu ludzkiego.

Ciao jego stróami w grobie opatrzyli,

A kiedy ju zmartwychwsta, onierzom pacili,

1025 By rzekli, e go w nocy ukradli uczniowie,

Tak Bogu w przek niewierni stawali ydowie.
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I chocia go uczniowie ju obudzonego,

Chocia opowiedali i uwielbionego,

Ani im mówi dali, i chocia mówili,

Chocia mowy ronymi cudami twierdzili, i

Nie suchali, i one take zabijali,

Take ich, jako pana ich, przeladowah.

Diugo cierpia, dugo im Bog folgowa zgoa,

Leci-; serca zatwardziwszy i krzemienne czoa,

Pogardzili sugami i synem i bogiem, i

Hardym przeciwko niemu potrzsajc rogiem.

Ae si zapaliwszy rzek tak w gniewie swoim:

uparty narodzie! nie chcesz ty by moim;

Przeto ci w proch i ogniem i mieczem spustosz,

1 po wszytkim ci wiecie aonie rozprosz. i

A jednak kto uwierzy w ukrzyowanego.

Temu miociw bd, Chrystusa mojego.

Rzek i zici a swoje apostoy wite
Posa, kdy bdzio pogastwo przeklte.

Tym go obwoywali i ci go poznaU; i

Gdy si gocie proszeni z uczty wymawiali,

Posa midzy opotki; tak wszyscy nale
Do nieba, którzy serca, nie ciaa obrze.

Boe dugo cierpliwy, który umiowa
wiat tak, ie dla niego syna odaowa ii

Na mki i mier krwaw, daj, aby mier jego

Nabawia ywota nas wiekuistego.

Niech wita krew potwierdzi nowego przymierza,

Niechaj we kady wierzy, który aie dowierza.

Niechaj ziemia otworzy usta swe przestrone, i'

Niech wypije powodzi, za tw wypuszczone

Prawd, bdów, które smok puci wielogowy.

Niech si trzyma nauki koció twojej zdrowej.

Niechaj ydów niewiara, pogan bawochwalstwo

Ustpi, zawiedzione niechaj chrzecijastwo i'

Porzuciwszy wymysy ludzkie i kkole,

Wybornej serca swego pszenicy da role.

Wirydarz 11. 3
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A ty siej s^owo swoje, gospodarzu wieczny,

Aby gdy przyjdzie syn twój w on dzie ostateczny,

1065 Napenij swe stodoy i swe miasto nowe,

Gdzie masz wiecznie osadzi sugi Chrystusowe,

Miasto nowe, gdzie z ludmi mieszka masz bez koca,

Miasto jasne, cho niema jasnoci od soca.

Ty w nim socem, kocioem baranek, ozdob

1070 Duch wity, którym chwaa na wiek wieków z tob.

Dwana:ie bram ma w sobie; po trzy na wsze strony

wiata patrz, a kada z pery wydroonej.

Kada swego anioa, kada ma na czele

Jeden rod Izraelow, których te tak wiele.

1076 Dwanacie fundamentów dwiga mur wyday,

Które miasto nakoo licznie osnoway.

Kady sie skni swym glancem na wsze wiata strony.

Apostolskim imieniem kady naznaczony.

Naj pierwszy gadki jaspis, strachy pasza który;

1080 Drugi szafir, a ten ma niebieskie kolory;

Trzeci kalcedon, czwarty szmaragd za. zielony,

Stro czystoci prawdziwej nieraz dowiadczony.

Pity biay sardoniks, szósty krwi podobny

Sardius, co lgnie w drzewo; chryzolit ozdobny

io8» Siódmy zdobi fundament, zoty kolor nieci.

Ogie cignie, janiej si od poudnia wieci.

Ósmy ciemnozielony beryl, po nim chodzi

óty topazy, a ten wrzcy ukrop chodzi.

Dziesity chryzopras, ten w nocy wieci, ale

1090 We dnie abo przy ogniu nic go nie zna cale.

Jedenasty hiacynt, ten kiedy pogoda

Janiej wieci; gdy chmurno, ginie mu uroda.

Dwunasty z purpurowym ametyst kolorem:

Tak barwistym dwigay wysoki mur wzorem

1096 Sadzone fundamenty, sto czterdzieci cztery

okci w gor wyniosy w jednakie kwatery.

Tak wzdu i wszerz opasa dwanacie tysicy,

W których miasto leao, mur staja, nie wicej,
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Miasto, rynek, ulice, które z brantownego

I na wybór ma w sobie zota czyszczonego. uoo

Którego jasne bramy otworzone stoj,

Bo si na wieki szturmu adnego nie boj.

Tam z twej witej stolice rodkiem rynek porze

Rzeka wod krysztaowych; tam jak ywo zorze

Nie zajd, lecz dzie wieczny; tam z obu stron rzeki nor,

Stoj drzewa ywota; tych licie na leki

Wszytkich ziemie narodów; te dwanacie daj
Owoców i na kady ksiyc zakwitaj.

Tam wsze ziemskie narody, tam wszyscy królowie,

Wszytkie ksita wiata, wszyscy mocarzovvie,

Którzy chodz w wiatoci, cze, chwa wiecznemu

Tobie Bogu z barankiem po trzykro witemu,
Oddadz, tam y sudzy z tob bd Panem

I ciebie zawdy chwali na wiek wieków. Amen. mo

725 Katalog monarchów i krolow polskich z dotknieniem

krótkim, co si znacznego dziao pod którego panowaniem.

1. Od ciebie, Lechu, pocztek prowadzi,

Ba i prze.^wisko swe cny Polak sadzi.

W piset pidziesit lat ciebie Sowacy ^

Obrali panem, dzisiejszy Polacy.

Lecz nie wiem, czemu po tobie synowie ^

Nie panowali, tylko cni wnukowie?

2. Wislimir sawny wstpi w twoje strzemi;

Temu oddaje hod pan duskiej ziemie.

Ten Gdask zaoy: potorasta byo
Lat, jak Lechowe potomstwo puyo. i"

3. Potym cny Krakus odbiera buaw,
Od Krakowa ma imi jego saw.

* Dopisano daty fantastyczne (upadek Carogrodu za Bajazeta ! !),

przy w. 3, A. d. 550, przy 11, A" 770; zamiast w. 12: »lepiej: Kraków
od twego imienia ma saw «.

3*
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Obrany panem siedmsetnego roku,

Zagadzi w skale okrutnego smoku.

15 Za niego w Polszcz gorzaka; za niego

Bierze Bajazet Carogrod z monego
Rku cesarza. Po Krakusie jego

Syn nasta a ten zabi brata swego;

4. Lechem by nazwa, tak go chciwo pastwa

20 Do okrutnego przywioda tyrastwa.

Lecz krew braterska prdko go zsadzia

5. Z stolca, a Wand siostr posadzia.

Czemu sw saw utopia w Wile,

Bdc zwycizc, wspaniay umyle?

25 Ta ci za mil od miasta pawia,

Kdy twym kociom grób i wie Mogia.

Znowu dwanacie jako i przed Krakiem

6. Wojewod rzdzi odwanym Polakiem.

Przemysaw zmylny zotnik do wygranej

30 Pomóg Polakom, bo gdy z Morawiany

Nierównym pocztem potyka si byo.

On tam wyprawi takie w ten czas dzio:

Zbroje, szyszaki, powiesza przy lesie,

Sam z wojskiem w stronie czeka w onym czesie.

35 Soce owieca; Morawiec rozumie,

e uciek Polak, za czym si posunie

I padnie na up a ow, jak z oboku

Ciniony piorun, tak przypada z boku

7. Zwycia i rzd zleca Przemysowi,
40 8. Lecz go ustpi, gdy umar, Leszkowi.

Ten tak zdrad otrzyma koron:

Godmi usawszy ca drog on,

Która z Krakowa wiedzie do Promnika,

Patrzcie, jak rczy, tego zawodnika.

« ciek od godzi woln w zawód biea
1 do korony sam wszytkich ubiea;

Ale który go wytkn w kunszcie jego.

Wzi mu zaraz rzd królestwa polskiego,
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9. Leszko syn kmiecy; potyra syna jego

Wzili Polacy z pana swojego. .-io

10. Leszkiem go zvA-ali kwoli ojcu jego.

Ten mia dwunastu synów, lecz starszego

11. Panem uczyni, Popiel by rzeczony;

12. Syn jego Popiel Chostek, ten zjedziony

Od myszy, których (gdy wypady z ciaa) 55

idna moc, adna sia nie strzyraaa

(Stryjów pobitych); w Kruszwicy obrany

Ten by po ojcu i za pana miany.

13. Nastpi po nim z narodu grubego,

Piastem rzeczony czek stanu prostego. eo

14. Po nim syn jego Semowit z czupryn

Nastpi, z pierwsz Polakom nowin.

15. Leszek po ojcu nasta, lecz pokoju

Barziej by pilen, anieli boju.

16. Zemomys koczy obrzdy pogaskie. eo

17. Mieczysaw syn jego wiato chrzeciaskie

Pierwszy poznawa; lepo narodzony

W siedm lat czupryn gdy strzyg, przywrócony

Do wzroku, wieszczek, ie wiato on
W niewidom mia wprowadzi Koron. 70

18. Chrobry Bolesaw^ za poznaniem wiary

Bierze koron od papiea w dary.

Ten województwa, starostwa stanowi;

Wtenczas witemu koniec Wojciechowi.

Tysiczny spena zbawienny liczono 75

Rok, gdy do Polski koron wniesiono.

Wtenczas dobyli Turcy Jeruzalem,

W tysic dwanacie lat, ach z naszym alem.

19. Obrany Mieczysaw, syn jego; korona

Bya na skronie jego pooona. m
20. Po Mieczysawie Kazimierz Mnich nasta,

W wielkich kopotach Polsk ten kroi zasta.

* Dopisano: » Pierwszy królewskiego tytuu «.
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Siedm lat nieszczsne interregnum trwao,

Nim si panowa królowi dostao.

85 Sto wsi opactwu tynieckiemu nada.

21. Po nim Bolesaw na tron Polski wsiada,

miay rzeczony, Polacy za tego

Siedm lat si bili. Ten zabi witego

Potym biskupa, przy mszy, Stanisawa,

90 Zkd wszytka jego oszpecona sawa,

Dlaczego Polszcz królewsk koron

Za ociec wity odbiera na stron.

22. Wadysaw potym, nazwany Hermanem,
Po Bolesawie miaym, zosta panem.

95 13. Trzeci Bolesaw po nim nastpuje;

Ten kanoniki w Krakowie funduje.

Pidziesit bitew zwycizc zostaje.

24. Po nim ospay Wadysaw nastaje.

Ten uciek, a brat bierze panowanie

100 25. Czwarty Bolesaw; po nim za nastanie

26. Mieczysaw; uciek, Starym by nazwany.

27. Po nim Kazimierz Sprawiedliwym miany.

Wygnan Kazimierz, Mieczsaw przywrócony.

Lecz znowu prdko z tej czci jest zupiony,

los 28. Bo za drugi raz Kazimierz panuje,

Po nim z Helen Leszko nastpuje.

29. Trzeci raz Mieczsaw chyrchelem* wsadzony.

Lecz znowu prdko od Leszka zrzucony.

1 ten niedugo ucieszy si z tego,

110 Bowiem czwarty raz Mieczsawa Starego

Wzili Polacy za pana swojego,

To roku tysic dwiecie i pitego.

Za Kalikstego ksia on pozbyli 2,

I chrzecianie Jeruzalem wzili.

* Praktykami, oszustwem; do w. 91 dopisano: » tytu królewski

w Polszcz usta z okazyej zabicia w. Stanis?awa«.

« Dopisano przy w. 113, A'. 1197.
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Litwa brzozowe mioty dawa musi iis

Za trybut, w ten czas zhodowana Rusi.

Na Mieczslawowe miejsce nastpuje

30. Wadysaw, Laskonog który si mianuje.

Ten wygnan; po nim zaywa zwierzchnoci

31. Trzeci raz Leszko i pierwszej godnoci. 120

Wtenczas w Haliczu króla obieraj

Ru Kolomana, lecz go wnet zrzucaj.

32. Pity Bolesaw^ w gwatowne powodzi,

Po Leszku Biaym na tron polski wchodzi.

Zy znak niestyLysz! bo poganie w tropy 12&

Pal Sdomirz, Krakowskie okopy.

I wszytk Polsk srodze splundrowali,

Usz mskich dziewi worów nazbierali.

Zrzucaj potyra rychle Wstydliwego,

33. A Bolesawa za bior ysego; 130

Ledwo by ysy panem naznaczony,

34. Wnet od Konrada z pastwa wyposzony.

I ten ledwo co na stolicy osiad.

Wnet go W^stydliwy za Bolesaw posiad.

Za tego w Bochni sol wynaleziono; 13.5

Za tego postu wielkiego skrócono,

Którego dziewi niedziel przedtym byo,

W tysic dwiecie lat, jako dwie ubyo.

I wity Jacek w Polszcz by za tego,

Roku szedziesit dwiecie tysicznego. 140

Trzy lata rzymska bez papiea bya
Stolica i sze trzydzieci powia

Razem szlachcianka pod Krakowem dzieci;

W tene czas krwawy deszcz z oboków leci.

35. Umar Bolesaw; Leszko Czarny wsiada 145

Na tron; w ten czas Lew Lwów mocny zakada

* Dopisano przy w. 123 Wstydliwy; przy 137 »w Stanisawa ka-

nonizacia*.

2^Dopisano przy w. 141: 1267.
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W" dwiecie pitnacie Polakom wrócona

Za BolesJawa odjta korona.

36. PrzemysJaw pierwszy by koronowany.

150 37. Wadysaw po nim, okietkiem nazwany.

38. Ten zrzucon a Czech Wacaw ze srebrnymi

Pienidzmi, rzdzi pastwy koronnymi.

Znowu si dopi Wadysawie tego.

Co przedtym straci, tronu królewskiego.

155 39. Kazimierz Wielki po okietku maym
Królem Polakom odwanym i miaym.
Lwów wzi, przyczy i Ru do Korony

Kazimierz; obzów przeze zaoony.

40. Ty o Ludwiku z wgierskiej ziemice

1(50 Po Kazimierzu dostpi stolice.

Przeciwko tobie rokosz pod Gliniany,

Gdzie pocinano wszytkie zdradne pany.

41. Ciebie Jagieo widz z twoj Litw,

Któr zjednoczy z Koron nie bitw,

165 Ale uni wit, przez poznanie

Boga jednego krztu przyjmowanie.

Wtenczas Tamerlan straszliwy dowodzi.

Akademia i wiczenie modzi

Za ciebie, królu stana w Krakowie.

170 Kto cnoty twoje, kto mstwa wypowie?

42. Syn twój Wadysaw po tobie obrany.

Ten przed wszytkimi ma przeszymi pany

W dziele rycerskim; Warna wiadkiem tego

Mstwa, miaoci i odwagi jego.

175 43. Ty Kazimierzu po nim nastpujesz,

Ojcu w dzielnoci nic nie ustpujesz.

W Wilnie twe zacne ciao jest schowane.

Które po mierci za wite jest miane.

> Dopisano pny w. 149: >Znowu si powrócia koronacia Pol-

skich*
;
przy 161, 1386. W. 178 ojca z synem pomiesza.
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44. Jan Olbrycht zatym bierze sceptrum zote,

Niemniej i w mstwo ubrany i cnot. i

45. Umiera: Aleksander po nim nastpuje.

46. Po tym za pierwszy Zygmunt nam panuje.

Popis uchwaion w Koronie za niego,

Runo wzi. zote od Kara pitego.

Wtenczas Turkowie Budzy odbieraj. i

Po nim Polacy za króla witaj

47. Zygmunt Augusta. Wten czas poj on
Ksidz Orzechowski, nad zakazy one;

Wten czas najtrwalszy Litwa z nami bierze

Zwizek w wolnoci i w pastwie i w wierze. ]

Umiera August a wszedszy pod ziemi,

Koczy po mieczu Jagieowe plemi.

Odtd Polacy najgruntów niej maj
Wolny gos, kiedy pana obieraj.

A uywajc przywileju tego, i

48. Króla z Francy ej bior Walezego
Henryka, który po roku nie czeka

W Polszcz, lecz nazad, zkd przyszed, ucieka.

49. Ciebie ju widz Batory Stefanie,

Nieporównany we wszech dzieach panie. ;

Trybuna, królu, dla sprawiedliwoci.

Ty ufundowa, któ twoje dzielnoci,

Kto wypowiedzie moe krwawe boje.

Które nam zote przyniosy pokoje.

50. Jue Zygmuncie Trzeci dorós pana; :

Na twoje skronie dzi korona dana.

W tobie zakwita Polszcz znowu owa

witej pamici, cna krew Jagieow a.

Te przez które nas rzdzi lat czterdzieci,

Jak dzie wczorajszy zbit^gy nam bez wieci. ;

Niechaj ja milcz, niechaj Turczyn mówi.

Moskal, Tatarzyn, Szwed twe dzia sowi,

Ktoryme zawsze mocno rogów ciera.

aden za ciebie na nas nie wywiera.
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215 Gdzie zote czasy? gdzie jest pokój zoly?

Dzi nas nieznane skracaj kopoty.

Ju nas odbiegasz, synów zostawiwszy,

Ale ich pierwej w mstwie zaprawiwszy.

51. Cny Wadysawie! Ty po ojcu swoim

220 Nasta, z radosnym i zotym pokojem.

Nawyke wojny przy Trzecim Zygmuncie,

Którego nie mia wiat w swym horyzoncie.

Nie zaczepia nas poganin ogromny;

Siedzia w pokoju Rusin wiaroomny.

225 A jeli który porwa si z nich, sobie

Klsk niechybn, saw przyniós tobie.

Teraz niestytysz Rusin i z Tatary,

Plundruj Polsk i niszcz bez miary.

Nieraze Tytan krg biegu swojego

230 Skoczy, ni tobie najdziem podobnego.

52. Po Wadysawie Kazimierz podaje

Ojczynie rk; spustoszone kraje

Dwign zamyla, do czego mu Boe,

Niechaj moc twoja z góry do[)omoe.

285 Niech buntowniki i Tatary skraca

A od niewinnych niech kani odwraca.

Bo kiedy doma skrzywdzi niewinnego,

Nie uzna w polu Marsa szczliwego.

Jako to widzie na oko moemy,
240 e przeciwnym szczciem wojujemy.

Niech óte Wody i Korsuskie Pola,

Pilawce, Zborów, Zbaraska niewola,

Niech Reresteczko powie, gdzie za trupy

Nasze bralimy od Kozaków upy
245 I od ordy, do liche, opocze, kouchy.

Burki, wekiery ^, siermigi i czuchy.

Niech powie sukces swój i Cerkiew Biaa,

Kdy si orda z kozaki zebraa.

• Kije, patki; czuchy, gunie.
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Niechaj nieszczsny Batoh, gdzie kwiat modzi

Wszytek w okrutnej uton powodzi, 250

Gdzie we krwi brodzi i rce i konie

Pohaniec, goej niewidziawszy bronie.

Niech Zwaniec, kdy dwanacie tysicy

Bez bitwy lego abo jeszcze wicej.

Niechaj powiedz, jakim wakowaa 255

Szczciem ojczyzna i jakich doznaa

Razów na sobie i nieraz si zdao,

e ju ostatnie wytchnienie by miao.

Jeszcze nie koniec. Boe, swoje sdy
Hamuj, a przebacz, prosim, jej nierzdy, 260

Którymi dotd^ jako mówi, stoi,

By nieupada przez nie, tiiech si hoi^.

726. Rokosz gliniaski, który by za panowania Ludwika
króla polskiego i wgierskiego.

Rokosz gUniaski, gdzie naród swobodny

O swe wolnoci z królem si rozpiera,

Rytmem opisz, acz go za niegodny

Dziejopisowie sdz. Niech otwiera

Oczy Polakom, niech si w mstwo godny

Wiek jak w zwierciedle na swój wstyd przeziera.

Niechaj potomek dzielnych przodków torem

Stawa przy swojej swobodzie oporem.

Tysic i trzysta siedmdziesit pierwszego

Roku, jak nowe soce weszo wiatu

Po Kazimierza Wielkiego pogrzebie,

Od szlachty i od wszytkiego senatu

Ludwik obrany za króla polskiego.

Siostrzeniec to by Kazimierzów, a tu

Skoro z Budzynia przyby do Krakowa,

Koronowana jego bya gowa.

* »NB. omen« dopisa Tr.
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Z jakim nieszczciem przyszed do korony.

Z ptaczem nam prawie kroniki podaj.

Z Krakowa jecha w wielkopolskie strony,

20 Gdzie go poddani z ochot witaj.

A tam gdzie w Gnienie majestat sprawiony

By od prymasa, jaki zwyczaj maj
Kiedy czcz pana, miechowisko z niego

Uczyni, karmic zniewag onogo.

'h Powróci znowu prdko do Krakowa,

Aby wujance swej wesele sprawi.

Maonka bya ta Kazimierzowa,

Któr za ksi legnickie wyprawi.

Co odprawiwszy w Polszcz jego gowa
81) Zmieszka nie moga. Matk sw zostawi

Na rzdach polskich, Elbiet, królow

Wgiersk, zgub Koronie gotow.

Tej Wadysawa z Opola ksicia
Przyda, oddawszy cale w moc Koron.

3.T A ci wasnego patrzc przedsiwzicia,

Swym cudzoziemcom dochody przestrone

Dawali, ksi sam prdko do wzicia.

Miasta, wsi, zaniki i powiaty one

Przywaszcza sobie, a zatym kto duszy,

•10 Ten by, jak mówi, o tej dobie tustszy.

Zaczym si wrota wszelakie swej woli

Przestrone jako bywa otworzyy.

Kady bra co chcia, co byo, po woli.

Bogatsze strony ubosze toczyy;

\h Wgrzy moc szlachty w Krakowie pokoli

I insze rone mobojstwa byy.

Mony si broni, ale za chudzina

Po sprawiedliwo musia do Budzynia.

Czego postrzegszy ssiedzi postronni,

60 e gowy w Polszcz, zaczym niemasz zgody,

Prusak i Litwin, Tatar wiaroomny.

Jak do owczarnie niezamknionej trzody
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Wilcy. tak wpadli i czynili szkody.

Acz si posrzegli panowie koronni

Wziwszy posiek od króla z Budzynia, 55

Wybili dobrze ord i Litwina.

Ale co potym? Cudzoziemcy owi,

Którym rzd polski wszytek by zlecony,

Równi we wszytkim nieprzyjacielowi,

Bo kady chciad' by prdko nasycony. 6u

Przeto uboga szlachta ku królowi

Posy szl, aby alem poruszony

Koronnym synom rozdawa urzdy,

Zaczym ustan prywaty i wzgldy.

Nie cale zrazu legacya mia.

'

65

Lecz dla rozruchu na sejm to odoy.
Tym czasem gow o tym robi sia,

Jakoby Polsk obarczy i poy.
Cztery powiaty ch go zawodzia

Wgrom przyczy, dlaczego sejm zoy tu

W Budzyniu: Sanok, Przemyl i z Kamiecem,

I Halicz, jako id piknym wiecem.

Tak ju uoy w swej praktycznej gowie.

Aby w Haliczu królem swego zicia

Mia, w czym jechali do Rzymu posowie, 75

Brandenburskiego Zygmunta ksicia.

Nie chcieli jecha cni senatorowie,

Cho królewskiego jeszcze przedsiwzicia

Nie wiedz, ale niezwyka nowina,

Na sejm do Wgier jedzi do Budzynia. so

Na to si zgoa wszyscy zezw^olili,

Trzyma si prawa i swojej wolnoci.

Ale niektórzy tak si zuporzyli.

Ze odstpili dla prywat jednoci.

Wojciech Strzelecki, za którego byli 85

Wgrzy koron ukradli, o zoci!

Bo by podskarbim, ten wyda Elbiecie,

Co byo zota v/ polskim gabinecie.
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Lubelski, Szczsny Sieciech, wojewoda,

Wic Jan Suowski sieradzki, a po tym

Grzegorz Lasota beski, wierna zgoda,

StanisJaw Krpy z Hieronimem Szpotem

Sdomirski i biecki, czego szkoda.

e kasztelani, acz tego ywotem
Przypac; tych Jan Gomoliski torem

Jecha, sieradzkim bdc senatorem.

Andrzej Lubraski za nimi si ruszy,

Biskupstwo wtenczas wrocawskie prowadzi

Gdy przyjechali, jak sobie kroi tuszy,

Wesó by. Zaczym w rad ich zasadzi.

I one boty, które Polszcz uszy,

Przez sekretarza przyzuwa im radzi.

Jarocki Polak t rzecz odprawowa

I na on czas im ten frymark cukrowa.

Z dobrego, prawi, afektu królowi,

Przeciwko polskiej pochodzi koronie,

e koron wyjedna ziciowi,

A te powiaty, które wam na stronie,

Z woosk ziemi poda Zygmuntowi:

Kamieniec, Halicz, Przemyl, Sanok, bo nie

Moe obudwu razem królestw broni.

Chce od pogastwa koron zasoni.

I nie poniesie uszczerbku adnego

Polska, bo spiskie ksistwo na zamian,

Kdy Polakom sia potrzebnego

Naczynia, za to bdzie jej oddane.

Kroi Jego Mo to trzyma, e z dobrego

Umysu skutki bd te nadane.

Skoro dokoczy rzeczy swej, a owi

Przez tego w ten sens odpdz królowi:.

Nie dlategomy tak odlege drogi

Podjli, aby jakie tu frymarki

Stanowi, ale aby nierzd srogi.

Przez który pewnie Polszcz ztraci karki,
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Nu ustawiczne z pogranicza trwogi, 125

Wic i domowe szkodliwe szarwarki

Mogy wzi koniec: o lo tu prosimy,

tamto doraa wszyscy si zniesiemy.

Postrzeg kroi, e nic w publice nie sprawi,

Przeto do prywat rzuci si zarazem. 130

Zoto do szturmu do sze ich wyprawi.

atwiej ich doby, nieli elazem.

Przyjli fryraark panowie askawi,

Ale Lubraski pchn rczym pegazem

1 potajemnie o wszystkim zna daje 135

Do Polski, jaki w Wgrzech frymark staje.

Go gdy Rafaa doszo Granowskiego,

Przy którym laska wielka w ten czas bya,

Biea do brata zaraz Wincentego,

Przed którym Wielka Polska si sdzia. uo

Wic do prymasa, oba, koronnego,

Rogurya by; a si rozgosia

Ta wie po Polszcz, a zatym w czycy
Senatorowie zjedaj si wszyscy.

Ztamtd elazne szy uniwersay, 145

Które budziy w Polszcz wszytkie stany,

By si na wity Bartomiej zjeday,
Kto si szlachcicem liczy, pod Gliniany.

Z czyce posy do króla posali.

Aby z tamtymi przyby do nich pany. 150

Posami: st<,)lnik krakowski Czyowski,

A drugi miecznik koronny Cikowski.

Prosili króla, by dla spolnej rady

Raczy sw do nich przyjecha osob.

Kontent by barzo z tej ich maszkarady; u,r,

Ruszy si. wziwszy tysic koni z sob,

Upewniony, e prócz wszelkiej zawady,

Co mu i saw bdzie i ozdob.

Na co si uda, dokae bez straty,

Odciwszy w Polszcz te cztery powiaty. im
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Przy polech owych Granowski wyprawi

Swe komorniki abo raczej szpiegi,

Aby si codzie dowiedzia i sprawi,

Gdzie kroi pokarmy swe mia i noclegi.

1G5 A skoro si ju ku granicy stawi,

Obesa wszytk szlacht i kolegi,

Których pidziesit tysicy ju byo

Tam si na rokosz z chci zgromadzio.

A gdy ju stan na granicy prawne,

170 Trzech senatorów wita go jechao

W tysicu koni przy porzdnej sprawie.

I od rycerstwa, które go czekao.

Co barzo przyi kroi od nich askawie

A w Googorach stan mu si zdao.

17.5 Gdzie skoro trzy dni na wytchnieniu strawi.

Pose si przede z tak rzecz stawi:

Wszytko rycerstW'0 i senatorowie

Prosz, aby si z swymi kolegami,

Którzy do Wgier jedzili, o zdrowie

180 Koronne radzi, mogli znosi sami.

Ano zakazy wydane surowie,

Aby si aden z takimi zdrajcami,

Cho i najbliszy nie wita pokrewny,

I czapki nie zdj, bo o to sd pewny.

185 Co si te stao, bo gdy si stawili

Ci do wielkiego koa rycerskiego,

Nikt ich nie wita, wszyscy si liszyli.

Zbów zgrzyt, peno niewdziku wszelkiego.

A gdy usiedli, gdy si uciszyli,

itto Wstawszy marszaek, list on Lubraskiego

Da Drzewickiemu, jako kanclerzowi

Wielkiemu, by go czyta wszytkim, mówi.

On otworzywszy wielkim gosem czyta,

Gdzie wszyscy z gniewem okrutnym suchali.

195 A w tym gnieniski arcybiskup spyta

Tego biskupa wrocawskiego, zali
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Zna si do rki? Gdy wszytek gmin zgrzyta

Zbami, rzecze: o niechaj mi pali

Ogie piekielny, jeelim co opak

Pisa, lecz wierzcie, wszytko byo to tak. 200

A zatym owym ustpi rozka,

Jako niegodnym, aby ich puszczono

Do rad, pod pewn marszakowsk stra.

Wtym wite pismo na stó pooono,

A Lubraskiemu na nie przysidz ka, 205

Co gdy si stao, onych pocinano

W nocy i ciaa ich pod majestatem

Skadszy, z obu stron nakryli szkaratem.

Skoro wiat soce owiecio ran,

Wszytko rycerstwo i senatorowie, 210

Jako najstrojniej mogo by ubrane.

Po króla, który jeszcze si nie dowie,

e one jego rady krwi oblane,

Jechali: a on stawi si im w sowie.

Rusza z Googor w obóz wprowadzony 315

I w majestacie szumnym posadzony.

A wtym Granowski Rafa z miejsca wstanie

I tak rzecz swoje pocznie ku królowi:

Nasz najjaniejszy, miociwy panie,

Ta dotd stawa bya narodowi 220

Polskiemu, królom e wierne poddanie;

Nie podajc si adnemu zyskowi.

Po Bogu wolno, dobro pospolitej

Rzeczy kadziemy, ask pask przy tej.

Teraz grzechowi jakiemu przyznaj 225

Polacy tak nieask widom
Waszej królewskiej moci, bo doznaj,

Którego matka i w Polszcz zrodzon,

Zaczym ci za ko z koci swoich maj.

Ratuj ojczyzn spoin utrapion, aso

Któr na wzgard i na obelenie

Cudzoziemcom da pod moc i rzdzenie.

Wirydurz U. 4
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Co chocia walczy z prawem i wolnoci,

Ale my ask powaajc iwoj,

2 85 Wszytko z powinna znosimy skromnoci.

Zdejm z nas to jarzmo a przytym o swoje

Koron, któr za niewiadomoci

Nasz podskarbi zdrajca, bo ostoj

Przy tym bi, wyniós do Wgier, by ona,

240 Prosim, do skarbu bya przywrócona.

Przy tym o prawa i statuta dane,

Tymi królestwa bowiem wszytkie stoj

A u nas le molom zaniedbane.

Niech sprawiedliwo bdzie, niech si boj

215 Sdu zoczycy, bo gdy niekarane

Zoci, cnoty si pewnie nie ostoj

Gdy mao takich, aby z swej ochoty;

Boja z nagrod przestrzegaj cnoty.

Pizy tym si przyjdzie uskar>.y i na t
240 Braci swawoln, którzy jjogaidzili

Wszech stanów zdaniem, za co te zapat
Suszn odnieli, ie stanowili

Frymarki jakie na ojczyst strat.

To kiedy mówi, zarazem odkryli

255 Onych to zdrajców pocinanych ciaa

/ na barania tez wena zadraa.

Ci s, powieda, co naszym imieniem,

Coza kontrakty ciche podpisali.

Ty si nam, królu, zawiza sumnieniem,

260 W" ten czas, kiedymy ci koronowali,

e mia koronie tej by pomnoeniem,

Dzi za inaczej, jakoiny doznali.

Przed tob wszyscy si }»roestujeniy

Ani kontraktów adnych przyjmujemy.

2f.5 Tu przesta mówi, a na sowa jego

Przez sekretarza kroi si tak sprawuje,

e aosny z rozlania krwie tego

(Bo i sam wielki strach na sercu czuje),
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Lecz jeli ksztatu nie byo inszego

Skara ich, nic si za to nie ujmuje, 270

A ie im ta nie kmyli odmiana,

I od niego te bdzie zaniechana.

I w tym sowo swe królewskie fantuje,

e jako skoro do Polski powróci,

Tych cudzoziemców z urzdów ruguje, 276

I sprawiedliwo i statuta wróci.

I do Krakowa prosto ztd kieruje,

Kdy zuchwalstwo 7vszelakie okroci,

I tam na sdach zmieszka miesic cay,

Wszytko w rzd dawny wprawi doskonay. jso

I cokolwiek warn bdzie potrzebnego

Tak do porzdku, jako do wolnoci,

Nada z urzdu swego królewskiego;

Doznacie jego nad sob hojnoci.

To tylko chce mie u was wymownego. 235

I syna niema po swojej zeszoci,

Abycie z córek którkolwiek jego

Przybrali sobie do królestwa tego.

Przestay na tym zgodnie strony obie;

Kroi szlachcie nada wolnoci tak sia, 290

Ze w nich siedzimy a w dzisiejszej dobie.

Jako za Polsk mier osierocia.

Jadwig wzili córk jego sobie

Polacy, która za Jageem bya.

Ten po jej mierci wzi wielkopolskiego 295

Starosty córk, cnego Granowskiego.

Godziene w wiecznej y po mierci chwale.

Synu koronny, Granowski Rafale!

727. Rozkosz wiatowa.

Przedmowa.

Nie panien z Helikonu, ani skrzydlatego

Pegaza zdroju pragn w skale wybitego,

4*
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Ani rosy z Parnasu, ani te z Elizu

Wieca z kwiecia wonnego bobku i narcyzu.

5 Lecz twojej przychylnoci, Panie, który trony

Wieczne osiad i wysze nad wsze Helikony,

witej wody, co z twego wynikaa boku,

Kiedy si ziemia trzsa, soce kryo w mroku,

1 rosy duclia twego i kwiecia cnot witych;

10 To dopiero szczliwy rymów przedsiwzitych

Skutek bdzie; wszak tobie kwoli spiewi bd;
Suszna, niech te od ciebie pomocy nabd.

Propositio.

Takci si panu Bogu czeka stworzy zdao.

By mu da z nieba ducha, z ziemie zlepi ciao.

15 Ztde z nieba duch zawsze siga swych rozkoszy,

Ciao ich w ziemi szuka, w ziemi si kokoszy.

Serce we .rodku wisi; któremu tak blisko

Niebo jak ziemia, cho to wysoko, ta ni.sko.

Pi zmysów duch, pi ciao, ma swoich, którym*

20 Tamten si cignie w niebo, a to za do ziemi.

Serce rzdzi wszytkimi. które ]3og dlatego

Jako wag w czowieka zawiesi kadego.

A rozum za sdziego przy wadze posadzi.

Aby szale prostowa, a na dobre radzi.

•ib Ma ciao swe afekty jako cikie brzemi.

Które go gwatem gr do lej niskiej ziemie.

Ma duch swoje przymioty, którymi do góry

Wznosi si i do nieba jak lotnymi piory.

Rozkoszy cielesnej opisatiie.

wietny wiat tak nadobnie pan Bug uformowa,

80 e choby od pocztku wiata czek wiekowa
A regestr niezliczonych pisa czynów jego

I ozdobnych przymiotów wiata rozkosznego.

Próno by si o ten sk kusi bez wtpienia;

Tak s liczne ozdoby wiata i stworzenia,
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Który pan Bog dla czeka stworzywszy, czekowi 3

Poda go w uywanie jako dziedzicowi.

Wszytkie rozkoszy, które ziemia z siebie daje,

I wszelkie które na niej stworzenie przestaje,

1 wody i cokolwiek w nich yje od wieku,

Wszytko to w uywanie da pan Bog czowieku, d

Aby w miar i wedle potrzeby wszytkiego

Zaywa. Tac jest wola Boga wszechmocnego.

Ale jako niestocie zachowujem miar,

Odmieniwszy poirzebie zmylon maszkar.

Potrzeb wszytkie zbytki i rozpusty krzcimy. 4

Ztd jest rozkosz cielesna, a z t .prowadzimy

Wszytkie grzechy, którymi Boga obraamy,

Tak mu za dobrodziejstwa wzite oddawamy.

Rozkosz wiatowa, mniemam, e j wszyscy znaj,

Bo si te niemal wszyscy do niej napieraj, 5

Zot wdziawszy koron na królewskie skronie.

Bo pani wiata tego, usiada na tronie.

Pycha dwiga majestat. Bogactwo przy boku

A Sawa od drugiego nie ustpi kroku.

Wczas przed ni z Kupidynem pacholta stoj 5

A Wenus sekretarka z towarzyszk swoj
Rozpust pani star, z tyu w ucho szepce.

Za nimi wielki orszak marmurowy depce

Pawiment fraucymeru, ale przed wszytkinii

Pi panien, które byy królowej bliszymi. &

One to gupie panny, które bez sromoty

W lampach swych, krom oliwy, suche niosy knoty;

To zgraja niezliczona od ronej posugi

Ochotnych posugaczek czyni szereg dugi.

Pierwsza panna Wzrok.

Pierwsza stoi za pani, tej równej w gadkoci 6i

wiat niema; ona rzodem nierzdnej mioci.

Wstyd czoa nigdy nie zna, oczy rozpucia.

Aby si do sytoci gadkich napatrzya.
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Mruga na Kupidyna, a ten jej dogodzi

70 I w rone serca strzay ogniste zawodzi.

W prawej rce piastuje zwierciado gadzone

A w lewej malowida i farbiczki pstrzone.

Wic jeli kdy stroje i now ujrzaa

Fozi, choby przepaci, aby te tak miaa,

76 Lubo te czaczko jakie i co oczom mio.

Wszytko to mie Rozkoszy, by najdrosze byo.

Ztd daremne utraty i niezmierne ppezy

A owo bez poytku po skarbnicach ley.

Pompa z But o takich rzeczach zawiaduj,

89 Bo te dwie u Rozkoszy zawsze ask czuj.

Druga panna Such,

a t Such druga panna tu pilnuje rucha,

Nieszpetna, tylko ksek pocigego ucha

Wdziczn trzyma muzyk i partesy w rku
A ucha do zgodnego stron nadstawia dwiku.

85 I póki psalmy graa i pieni nabone,

Wszytkim si podobaa, ale skoro próne

Kuranty, tace ja, nu co ywo w tany,

Ztd i ona nie usza od wszytkich przygany.

Bo i taniec nikczemny bez trunku by znaa.

90 Wnet sobie podczaszynej zawoa kazaa.

To szepty nieuczciwe i piosnki wszeteczne

I wszelakie pochlebstwa i gadki bezpieczne

Miejsce u niej najduj; skryte tajemnice

1 nowiny wszelakie u tej s dziewice.

Trzecia panna Smak.

!t5 A po tej z przysmakami w tropy nastpuje.

Co kuchni i piwnic oraz zawiaduje.

Smak jej dziej'; w jednej ma rce czasz wina,

W drugiej pasztet zaprawna piastuje zwierzyna.

» Mod; rucho (w. 81) suknia.

* J)ziej jej, zowi j.
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I ta dosy ucieszy czowieka miernego,

Gdy z nap(>jem pokarmu d"da mu smacznego. loo

Ale gdy sowitymi midzy pómiskami

Bdzi rka, jzyk si targuje z smakami

I odek wicej w si, ni kiedy zwyk, bierze

Z ronych potraw, apetyt nie stoi w swej mierze.

Bo ta panna, cioby co jedno byo w wiecie, 105

Wie zastawi a bdzie miaa na bankiecie.

A ubodzy woaj, a sycha do nieba,

Aby kto w imi Boe rzuci bak chleba.

To skoro trzecie danie z stou pozbieraa,

W cukrze kandyzowanym sodkie wety daa. 110

Wetuje, kto nie dojad. Ale bracia naszy

Cho ju i ka nie mog po tak dobrej paszy,

Tkaj przecie przez dziki, ostatek w kieszenie,

Aby mogli wytrzyma przez noc oblenie.

To pi wino, a siostra starsza nad muzyk 115

Zjawia si pod wieczór na bankiet z podwik^

I piwniczn, skoro zszed on obiad tak tusty,

Rone czyni a smaczne swym napojem gusty.

Lecz chudszy pogardziwszy wgiersk piwnic.

Chmielem sobie przy serbach dumne mozgi syc. 120

A przy nim gorzaeczk; to podpiwszy sobie

Kady swoje wywiera przy wesoej dobie.

Ten prawi, co mu lina do gby przyniesie,

Ten si wadzi, ten o czym inszym [w] onym czesie

A pewnie nie o niebie myli i o Bogu, :25

Lecz aby w zym ponowi zwykego naogu.

W tej ci si kani wszytkie sprone grzechy lgn,
Które czeka na wieczne potpienie cign.

Bo pijastwo do czego dobrego czowieka

Kiedykolwiek przywiodo od pocztku wieka? 130

Pijany Noe synom odkry sw sromot,

Pijany Lot z córkami spron podzi psot,

1 Z podwik, z pann; serby (w. 120), gli, liry.
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A pani Rozkosz siedzc, chwyta si za boki

1 sku kae nosi hajdukom co w skoki

b A jako pospolicie przy bankietach bywa,

Gdy czowiek, nizli trzeba^ vvicej straw zaywa,

Gwat czyni odkowi a ten jako moe
Ulywa si; cho pompa jedwabne rogoe.

Chocia ciele kobierce, gdy winia z czowieka

1 Stanie si, kali wszytko, e czu i z daleka.

Czwarta panna Woni.

Wic idzie czwarta panna. Zapachem j zow,
Ta nosi turybularz zawsze za królow.

W drugiej rce miech trzyma z pimy, perfumami,

Z proszkami pachnicymi abo zybetami.

i Ta woskie wiridarze i wonne ogrody

Ma w swej pieczy, gdzie pani lecie miewa chody.

Tam pachnice fiaki, róe, rozmaryny

W równe grzdki usadza, dla której przyczyny

Owa si tylko zejdzie do usugi takiej,

) Coby miaa nos spory, cuch nie ladajaki,

Ktemu wszytkie wykwinty i lube pieszczoty,

1 maci i olejki jej wasnej roboty.

Pita panna Dotknienie.

Pita panna, Dotknienie, cho na kocu stoi,

Ale przecie jest barzo mia paniej swojej.

i Ona skarb ma i bierze, kto paniej daruje,

Dlatego ju nadoek podarków piastuje,

Lichwy bierze, a co si zpodoba u kogo,

Nie moeli wyprosi, to wygrozi srogo:

Alho daj, aboó wydr; tu midzy Bieszczady

j Pospolicie jej skutek panuje szkarady.

Ztd rozboje okrutne, ztd s zasiadania

Na drogach od zaranku ae do witania.

A kiedy kto nie ufa wydrze swojej mocy,

Woli tak cicho ukra gdzie z komory w nocy.
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W" pienidzach si najbardziej kocha i we zocie, igs

W nich gmera bez przestanku, przy lej j robocie

Najprdzej zdyba moe; ona paniej oe
Sama ciele, najprdzej bowiem pozna moe,
JeU twardo czy mikko; i inszych jest sia

Powinnoci, dla których swojej paniej mia. no

Jeli te w taniec idzie, bo nazbyt wesoa,

A cinie jej kto rczk, pewnie nie zawoa,

Albo trzewik zastpi, albo na obrocie

Obapi, pocauje, nie ma to w sromocie.

Albo te wic za stoem siedzc barzo rada 175

Pole rczk w piastuny do pana ssiada.

Abo kolankiem trci, byle kto choroszy,

Wszytko to ujdzie, wszytko to wolno Rozkoszy.

Te panny piciu zmysów na tym s-yn dworze,

Z dawnoci obfitujc w królowej faworze. iso

Te Zbytek, sawny ochmistrz, srebrn chwiejc brod
Prowadzi; sam pkaty niewielk urod.

Lask ma w jednej rce. kopak trzyma w drugiej,

Ferezya za kostki, za pas konierz dugi.

Tak szy jedna za drug, a kiedy mijay 18.5

Swej królowej majestat, nisko si kaniay.

Pasa wtenczas wesoe Rozkosz oczy swoje,

Gdy j te urodziwe mijay dziewoje.

Insze panny.

Po nich insza czereda, (tu Zbytków rodzony

Brat, Grzech, prowadzi), z drugiej da si widzie strony loo

Te s owych pokrewne, a jak za maciory

Zagszczaj przewietne cnej Rozkoszy dwory.

Lecz Pycha rodowita wszytkich przewyszya,

Co swymi plac niemay dworu zastpia.

Butna Pompa, a przy niej i Asystencya 195

Wszytkich okiem przenosi, wszytkich zgoa mija.

To Zazdro pierworodna staroci podpora,

Nie wiem czemu tak smtna i na oczy chora.
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Wzgarda za druga córa, tak gb odyma,

200 I sadzi si jako ow, klory sto wsi trzyma;

Upór, Zdrzda i Hardo od niej rod prowadz,

Potwarz i Namiewanie do niej si przydadz.

Kada z tych ma tablic, na której nadane

Swe skutki i przykady ma wymalowane.

205 Buta z Pomp Heroda ma w kosztownej szacie,

A on Bogu nie zoy nic w swym majestacie.

A to wicej wynosi jego durne dumy:

Ze wszech go stron pospólstwa otoczyy tumy.

Do których gdy co przerzek, wnet pochlebne gosy,

210 Bog to mówi. nie czowiek, krzycz pod niebiosy.

Wtym lecc niedojrzany wity anio okiem,

Pchn go, e spad na ziemi i z tronem wysokim

A robacy zarazem tocz jego ciao,

Ten przykad mimo inszych Pompie si mie zdao.

21Ó Zawisna Zazdro miaa z Jozefem Kaina;

Tamtego wasnych braciej przedaje rodzina,

Zajrzc mioci, któr mia u ojca swego,

A ten Abla zabija, brata rodzonego.

U Wzgardy na tablicy Sesostris na wozie,

J20 Czterech krolow u dyszla trzyma na powrozie.

Jeden si z nich na zadnie obzieraje koa,

Pomni na obrót szczcia, Sesostri. tak woa!

Upór zakrzeraieniay na swoim obrazie,

Ma Faraona, który gorszy po zym razie;

225 Cho mu Mojesz z Aronem plagi zadawaj,
Przecie codzie twardszego przeciw sobie znaj.

U Namiewania Cham jest, który z ojca swego

Namiewa si, gdy widzi nago odkrytego.

Za co bierze przekictwo i suy swej braci:

280 Tak ono nie najgorzej adherentom paci.

U Potvvarzy za stoi pani urodziwa^,

Nie wiem, jeli nadobna, bowiem twarz zakrywa.

* Dopisano: Zuzanna wita.
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Dwóch starców w krzele siedzi; po brodzie i gowie

Powanej zna dawali, ie s sdziowie.

Nie wiem czemu na garle witej paniej stali, 2só

I juby pewnie swego byli dokazali,

Ale si w tym dziecina maa^ skdsi wzia,

Potwarz i zo szkarad zych ludzi wytkna.

I Bogactwo nie samo przy dwf>rze zostao:

Bo ma swojej rodziny przy sobie niemao. 240

Fortel, Niesprawiedliwo, akomstwo i Zdrada,

Lichwa, Kradzie, Drapiestwo, wierna jego rada.

Fortel trzyma tablic, na niej huczny Giezy

W pole za Naamanem Syryjczykiem biey.

A skoro go dogoni zna po jego cerze, 245

e kama i na pana upominki bierze.

Niesprawiedliwo niesie na swojej tablicy

Balaaraa, a on si sili na olicy;

Tuk j, a przemówia tak gosem czowieczym:

lepy, e uii zastpi anio z goym mieczem. 2.00

Zdrada obraz a na nim z workiem w zotej szacie

Trzyma Judasza, który kwoli swej zapacie

I trzydziestom srebrnikom — akomstwo przeklte!

Daje na mier okrutn plemi boe wite.

Ale tymi farbami, na teje tablicy, 255

Obieszony za szyj wisi z szubienicy.

Skpstwo za pokazuje, a czowiek bogaty

Za pysznym stoem w mikkie obleczony szaty.

Siedzi, a ndzny azarz od godu umiera,

I ze psy okruszyny z jego stou zbiera. 260

Ale zasi po mierci bogacz prosi tego,

Aby jzyk zakropi kocem palca swego.

akomstwo wyrazio na swym konterfecie

A Midas zdycha z godu opywajc w zocie.

Ubogi w poród skarbów, w poród potraw godny. 265

banie! a czegoe lepszego by godny?

1 Dopisano: Daniel wity.
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A drugi za tak ma z odka posuch,

e swoje pierworodztwo przedaje za juch.

Lichwa ma na obrazie, a czowiek bogaty

270 Rachuje interesy, ryczaty i paty.

Stó do szcztu pokryU, krety ju ma mao,

Ze mu hchwy od kopy jeszcze nie dostao.

Od tysica sto Hczy, od sta dziesi tanie,

Dobry i zoty od nich, a na dudku stanie.

iib A potomek co rychlej skwapliwego nieba

yczy mu, aby nie jad do wieczora chleba.

Jeli ow prdko zebra, ow utrac prdzej,

1 czsto garo daje od godu i w ndzy.

Kradzie niosa Ahana wymalowanego:

280 Jako krad, tak poywaj przemysu swojego.

Za t szo Kamstwo w tropy, a na deszcze goej

Widzie Ananiasza; on przed apostoy

Umiera i z Szaphir. A Oustwo ^ za nim

Ordynku pilnowao z takim napisaniem:

2H6 I inaczej nie mog poy cnotliwego.

Bd kryjomo szczypa dobr saw jego.

I Wczas swej familiej ma dosy u siebie:

Gnuno i Nienabono nie myli o niebie.

Ospao, Prónowanie, to bracia rodzeni.

21(0 Boja i Niecierphwo jedna bursa z nimi.

Matka dworu pilnuje pospou i z synem,

Wenus, pani udatna, z j»iknym Kupidynem.

Nieczysto, Niewstydliwo z Niepowcighwoci,
Wszeteczno z Cudzoóstwem tudzie za Jej Moci

2i»6 Wielk niesie tablic; jako wiele razy

Do grzechu jest przyczyn, wiadcz jej obrazy.

W jej Samson, który równia nie mia w sile, sieci,

W jej Dawid, w jej Salomon, co mdroci wieci

I Amon i zy Herod, gdy skrywszy od soca
300 ci witego, dla bratniej ony, gow goca,

Oszczerstwo.
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Uwizl i inszych wiele, których oszalifa,

Albo pokuty, albo zguby nabawia.

Ona Troj zburzya, miasta i krainy

Niezliczone dla niej szy w popió i w perzyny.

Gniew, Nienawi, ajanie, Przeklctwo. Obuda, sor,

Chciwo i Nieuyto, wic i insze cuda,

Nieyczhwo, Niestatek. Nieuczynno, po niej

Jedna idzie za drug, jedna drug goni.

Za pici przednich panien id suebnice

A wszytkie malowane trzymaj tablice. sio

Wzrok ma on Lotow; ta si obejrzaa

Na sodomskie perzyny i w sup soli staa.

Such okrty; przed nimi syreny piewaj,
A upiwszy eglarzow same zatapiaj.

Gust Adama, wic Ewa jabka mu podaje, 315

Czym go z raju ruguje na te ziemskie kraje.

Takt na swojej tablicy wyraa, jak Oza

Umiera, gdy si dotkn wiconego woza.

Woni wymalowanych Aronowych synów,

Naab i Abiego, którzy obcych dymów 320

Zapach Bogu z niewdzicznej kurzawy czynili.

Czego tame ywotem swoim przypacili.

Nu i inszej haastry pod grzechów spraw
Dugie szy procesye i szeregi aw,
Które swe zalecenia i zasugi zatym 325

Maj, kto chce Rozkoszy zosta kandydatem.

Wszytkie si wi przy niej i na borg jej su,
I jako na gotowe na czeka si du.
Który dug jeli nie w tym, tedy w przyszym wieku.

Wasn skor ndznemu zapaci czowieku. 33u

Tu czasu marnotractwo naley, i one

miechy, arty, szyderstwa, gry niepozwolone.

Mylistwa, krotofile, które, nie zbyteczne.

Do ochody umysów ludzkich poyteczne,

Lecz ywot na tym strawi i zote godziny, 335

Srogim grzechem i wiecznej mierci s przyczyny.
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Tenci jest wzór Rozkoszy, co naszemu ciau

Smakuje, by tak dugo, jako niepomau,

Siaby ludzi za nie niebo frymarczyli.

340 Choby z martwych nie powsta, byleby zayli

Rozkoszy tego wiata prawie do sytoci,

Tak si w swej rozkochali gupiej cielesnoci.

Ale czas, który pdzi bystrolotne konie

A pierzchliw fortun piastuje na onie,

3s Czas to wszytko odmienia, a szczcie nicuje.

Kady pójdzie od tego, a o obfituje

W dostatku i rozkoszach, ebrze chleba skory,

Czsto z godu umiera, rozkoszuje który

Za ywota; i Kserkses pi z kolei wod,
35U I szczliw Polikrates pozna wdy przygod.

A kogo mier pochwyci z tej królowej rki,

Wiedzie na zgub wieczn i straszliwe mki.

Przebóg, próno w^szytek wiat i rozkosz wiatowa.

Wieczna próno i zguba do tego gotowa.

3.-.f. wiat zasiad na szatanie i wszytkie rozkoszy

Grzechem s, które w lada mgnienie mier rozposzy.

mier roj:poszy do czasu, ale za mier wtóra

Wepchnie ci wiekuicie do siarki jeziora.

Tam za one cielesne rozkoszy z bii'^siady,

3c,n Nieszczliwy urobek bdziesz bra szkarady.

Zetrzyjmy usk z oczu, któ kiedy na wiecie

Dugu zay rozkoszy? wiem. e nie znajdziecie.

Dwóch ich tylko zaywa, ale nie na naszym

Ziemskim padole pewnie, Enoch z Eliaszem.

3ii5 Któ móg wikszych delicyj na tym wiecie uy,
Komu/, bogactwo z saw lepiej moe suy.
Któ by mdrszym nad te^;o, co wyrzek statecznie,

Prono.^ nad pronociami, wszytko próno wiecznie.

Próno wiat, próno rozkosz i bogactwo marne,

.'STO Wszytko to z czasem zprztn parki gospodarne.

Rozbrat z cnot uczyni, kto si z wiatem brata,

A tego pewna czeka na frymarku strata.
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A ja te uderzywszy tu czoem Jej Moci,

Do inszej si me }»ioro Rozkoszy zagoci.

Aza si w niej lepszego doczytamy smaku? 375

Wier go w lej nie wicej jako sada w raku.

I to i to z rakiem si zabawi nie wadzi,

A t mija z daleka i sam Pan Bog radzi.

Rozkosz duchowna.

Ale duch zasi gór. bo i sam jest wieczny,

Nie chce si tej Rozkoszy trzyma niestatecznej, sso

Lecz takiej szuka woli, ktoraby z nim trwaa,

Ktoraby go na onie wiecznie piastowaa,

Ronej od tej daleko, bo to co tej mio,

Spronym grzechem u owej, tak serce zbdzio.

Do tamtej acny przystp, bo kto ma pienidze, 385

Wnet bdzie rozkoszowa i nasyca d.ze
Zbytkami i rozpust a i bez rdch czasem

Da si uy ta pani, bo szczcie nawiasem

Miece tymi rzeczami; kady j w swym domu

Moe mie, kto tylko chce i smakuje komu. 390

Ale za do duchownej ciasny przystp wiedzie,

Piechot do niej trzeba, karoc nie wjedzie.

Nie w miastach, nie w paacach swoje wczasy chowa,

Tak jako vvic cielesna Rozkosz i wiatowa.

Ale na przykrej nazbyt i wysokiej mieszka 395

Skale, a wazka, liska wiedzie do niej cieka.

A co wiksza y':rzej tam nili na Bieszczedzie,

Gdzie tylko zoto bior, puciwszy, kto jedzie.

Tam za src>gic}i zasiado rozbójników kilko.

Zota nie pragn, ale mierci ludzkiej tylko. 400

A przeto kto tam dy, nie chod bez ora
Niech ci hartowne blachy na grzbiecie nie ci.
Wdziej na gow przybic, opatrz rce, nogi,

Aby ci nie móg poy nieprzyjaciel srogi,

W rce miej tarcz cierpliw, a w drugiej miecz goy, 405

T si skadaj, a tym siecz swe nieprzyjacioy.
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Helman wszylkich r(jzbojcovv, wiedzie o tym trzeba,

Szatan chytry, dla pychy wyrzucony z nieba.

Ten ktokolwiek si przebra chce na tamto miejsce,

) Cignie na uk miertelny i krwawe elece ^

Dwóch ma. co przy nim zbrojno tu obok stawaj,

Grzech z dem a mier z kos; dwaj za rozbijaj

Fortylera i chylroici, wiat i nasze ciao:

Mny komu, tam idc, serce nie zadrao.

Ci dwaj jako z zasadzki czeku przecia broni;

Ciao Rozkosz, wiat Saw sa za nim w pogoni.

Lecz staego umysu pewnie nie odposzy,

A na wierzch góry dojdzie do swojej Rozkoszy.

Ciao depce, grzech cina, czartowi si skada,

I wiatem gardzi, a mier le chocia nm raz zada,

Ma przybic hartown, jeli jej nie minie

mierci kosa, pewnie si na buacie zwinie.

Tam mieszka pani Rozkosz, tam ma wite skady,

A nakoo niej stoj jej panien gromady.

r, Tych zasi, co si do niej przebili przez one

Ciasne przeszcia, orszaki stoj uzbrojone.

Stoi dobre Sumnienie przy buku wesoo.

Sawa dobra przy drugim, wyjaniwszy czoo.

Cnota jej wierna rada tu pilnuje \icha;

j Mdro siedzi podle niej i spowiedzi sucha.

Przed ni Wielko umysu- w mocnym stoi kroku;

Sprawiedliwo miernemu nie dufajc oku,

Way rzeczy na szali; Skromno z Roztropnoci

Marszakujc z laskami stoj przed Jej Moci.

r, Wiara, Mio, Nadzieja pokrewne jej byy

I na pid si od krzesa nigdy nie ruszyy.

Czujno i z Ostronoci na podsuchach stoj,

Bo si jakiej kradziey od drapieców boj.

' Dopisa Trbecki : Bdzie o ym wszytkim niej w Rycerzu chr/.e-

ciariskim. Pagina [74—78].

* »Magiianinriitasi'. Tr.
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A Modlitwa tam, kdy cieka koniec miaa,

Bez przestanku placowej stray pilnowaa. ao

Pi panien pici zmysów za Mdroci stay,

One to wite panny, co oliwy wlay

Do lamp swych i tak z wiatem nie straciwszy wieca,

Witay, cho póno w noc, swego oblubieca.

Kadej od pasa wisi na tamie jedwabnej 445

Obraz, a na nim przykad i skutek powabny.

I. Panna Wzrok.

Pierwszej pannie Wzrok dziano, a ta przed si wzite

Otworzy ksigi, pojrz, ali pismo wite.

Czyta obój testament, cnot rozlicznych wzory,

Zakon boy i jakie s niebieskie dwory. 450

Wic o wiecznym ywocie i piekielnej kani,

Ktoby si Boga zaprza z zbytku i bojani.

Oczy wznosi do nieba, nie pojrzy na ziemi,

Gardzi zotem, co ludzkie serca cignie w ziemi.

Statecznie si ubraa, wstyd pilnuje czoa, 455

Chocia si nie maluje, przecie pikna zgoa.

Obraz niesie a na nim on niesprawiedliwy

Zacheusz wlaz na drzewo, a wzrok trzyma chciwy,

Tam gdzie Zba\ 'ciel mija, którego czstuje

W domu swym, za co wieczny odpust otrzymuje. 4fio

Na tyme ma obrazie, zna go i po cerze \

Murzyna zna po oczom niezwykym ubierze;

On cho jedzie na wozie, wite czyta dzieje.

Którego krzci m wity w zbawienn nadziej.

II. Panna Such.

Drug pann Such zow, ta nadkada ucha 4C5

I co owa czytaa, uwaa i sucha.

Psaterz czyta, a w nim s psalmy dawidowe,

S i pieni nabone poskadane nowe.

» sActorum 8c. Tr.

Wirydarz II.
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A skoro pierwsza panna czyta poprzestaa,

470 Ta otworzywszy ksigi piewa poczynaa.

Fraszka s instrumenty i lutnie nic grzeczy,

Zgoa wszytkie przenosi wdziczny gos czowieczy.

Niech gdzie graj.j wiole i huczne organy,

A ja tu sucha bd, gdzie nieroz-^rwany

475 Gos usta z sercem zgadza i nabone pienie,

Nie ginc zaraz w uszach, a do nieba wienie.

Tak tam i ta piewaa, a którzy suchali,

piewa sercem nabonym wszyscy poiuagali.

Obraz trzyma a na nim Marya ^ siedziaa,

480 Nog Paskich dla zbawiennych pociech pilnowaa.

Siedzia tame i Dawid kroi w zotej koronie,

A lutni s-odkobrzmic piastuje na onie.

Lutnia graa, a usta lutni pomagay;

Usta serce, a lutni palce pobudzay.

III. Panna Smak.

485 Ma smak Rozkosz Duchowna, ba i nie odrzeczy,

Bo bez smaku rozkoszy wier by nie grzeczy.

Nie trzeba tu pómisków i zastawia stou,

Nie znaj tu pasztetów sodkich i rosou.

Inszego tu odka, inszej gby trzeba,

490 Coby i ta nie jada, ow nie trawi chleba.

Sowo boe tu chlebem, jedz go uszyma,

Serce miasto odka w czeku go zatrzyma.

Zkd jako ten po yach krwi w ciele szafuje.

Tak serce w sprawach ludzkich tym sowem skutkuje.

495 Tu gust niemiertelnoci wiecznego ywota,

Smakuje i zaleca wszytkim gociom cnota.

Krew tu pij, nie wino, ztd wieczna otucha

Zbawienia, gdy nastpi przy nadziei skrucha.

Wod tu yw nosz, a t kto rad pije,

500 B6z wszelkiego pragnienia na wiek wieków yje.

d. Magdalena*
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A kto si duchem witym upije, len bdzie

Mdrym, dobrym, cnotliwym i zawsze i wszdzie.

Obraz niosa, a na nim by namalowany ^

M w szacie wosieniu wej, na nim pas skórzany.

A i mieszka na puszczy, puszcza go karmia 505

Szaracz z lenym miodem i wod poia.

Tame widzie z dugimi Manniego syna-

Wosami, który nie pi jako ywo wina.

IV. Panna Zapach.

Zapach idzie, a woni ywota wiecznego

Napenia i nozdrza i serce kadego. sio

Wonny z wiosny fiaek, wonna róa lecie,

Wonny balsam i pimo i rozliczne kwiecie.

Tak wdziczn woni maj, i si zda zmysowi,

e wiat wdziczniejszej niema; ale nie duchowi.

Bo fiaek, ledwie go potrzymamy w rku, 515

Mdl, widnie i pozbywa swej wonnoci wdziku.

Tak i wszyikie odory, które ziemia daje.

Pikne, ale nietrwae maj swe rodzaje.

Lecz woni, któr tylko duch czuje w czowieku,

Wonniejsza jest daleko i trwa na wiek wieku. 020

Wieczny ywot, wieczny te zapach daje z siebie;

Ten jeli trw^a na ziemi, dopiero na niebie.

Obraz niesie a na nim wielce drogiej owej

Ma w rku wonnej maci sój szpikanardowej

Pani jaka, t nogi Paskie pomazaa^, 525

Które potym wosami swymi ucieraa.

Peen by dom zapachu i wdzicznej wonnoci,

Zodziej tabaku niewart uje od zazdroci.

* w Jan Krzciciel.

* »Samson<. Tr.

' >S. Marya Magdalena — Judasz<. Tr.

5*
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V. Panna Takt.

Ale ta ju na stron; Takt idzie wesoo,

530 Czysto z hojnoci zdobi wyniesione czoo.

Hojna jest i rozrzutna, caa w niej ochota

Da, pewnie nie zatrzyma pienidzy i zota.

Kady ubogi, kady utrapiony zgoa,

Nie uzna szczupej rki. zmarszczonego czos.

535 Rzeczy si nieprzystojnych nie tknie jako ywo,
Zdaleka ich nie lubic patrzy na nie krzywo.

Rki nie da nikomu, pilno strzee tego,

Aby wolna dotknienia bya wszelakiego.

Obraz niesie, a na nim chora biaogowa
540 Szat si Paskich dotyka i zostaje zdrowa.

W Bethedzie woda chore uomne leczya,

W Jordanie Jan na duchu leczy chorych sia.

Insze panny.

Skoro przeszy te panny i krzeso miny,
Insze si wnet za nimi pokazowa jy.

.545 Które swoje przy dworze obowizki pewne

Maj i proinocye przez swoje pokrewne.

Wszytkie nios obrazy, gdzie wite przykady,

JeU je kto chce widzie, ukazuj rady.

Dwie Wiara swe pokrewne na tym dworze miaa,

5.50 Stateczno jednej, Dufno drugiej imi daa.

Stateczno na obrazie ma malowanego

A on siedzi na krzele, tyrana srogiego \

Gniew mu wszytk krew z ciaa wypdzi do twarzy,

Z oczu iskry padaj, bo je pomie arzy.

r.5a Dziesi kalow z naczyniem okruciestwa stoj,

Serce nienasycone krwi niewinn poj.

Siedm braciej, ósm matk, po swych synach smutn,

Mkami kacernymi i mierci okrutn

•Antioch kroi syryjskia. Tr.
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Z wiata zdradzi tyrasko, a oni do skonu

Nie chc je wieprzowego misa dla zakonu. seo

Tame widzie Szczepana pierwszego martyra,

Gdy uporne otrostwo na kamienie zbiera.

Dufnc na swej tablicy Abrahama miaa,

I tak jego konterfekt piknie wyraaa:
Zwizawszy kad na stos drew syna jedynaka, 505

Na ofiar, jak mu Bog kaza. Wic tasaka

Dobywszy zamierza si, ale anio wity
Przeszkodzi z wolej boej umys przedsiwzity.

Uchwyci no, a koza w gstym krzu uwadzi

Za rogi, tego Bogu ofiarowa radzi. 570

Nadziei bliska we krwi Cierpliwo sza po niej,

A w obu pikne trzyma kopersztychy doni.

W jednej Joba ndznego; ten straciwszy wiele

Ley ranny, wrzodliwy, w piasku i w popiele.

A swoje nagie ciao od gowy do stopy stó

Drze skorup, a skory nic nie zna od ropy.

Dzieci, sugi, wielbdy, owce, osy, woy.

Wszytko straci, z bogacza by hoota goy.

A co go trzykro barziej nieboraka parz,

Wani go przyjaciele i ona przegarza. sso

Ale glancu dotrzyma i wytrwa na próbie,

Dlaczego ci Bog znowu ufortuni, Jobie.

Wróciy si i dzieci, owce, woy one,

Sugi, osy, wielbdy, byy podwojone.

W drugiej rce Dawida niosa cierpliwego, ^ss

A on sucha zorzeczc sobie Seraejego

I chocia móg okroci jzyk uszczypliwy.

Pan mu kaza mnie aja, on w tym nic nie krzywy.

Po Nadziei ma miejsce Mioci rodzina;

Podna mio, stara to u wszystkich nowina. so

Miosierdzie, Uczynno, Ludzko, Dobrotliwo,

Gocinno i agodno, po niej Szczodrobliwo,

Wic askawo, Uyto i z Dobroczynnoci

Id jako za matk za swoj Mioci.
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696 Miosierdzie piastuje Tobitowe cnoty

A on trzyma vr opiece wdowy i sieroty.

Wstawa i od objadu niedokoczonego.

A grzebie na ulicy srogo zabitego.

Na tyme kopersztychu samarytan jedzie,

600 A od zbójców rozbity ley na Bieszczedzie.

Bierze go i do miasta blizkiego prowadzi,

A tam o wczasie jego i leczeniu radzi.

W rany wino z oliw pomieszawszy leje,

Zapaci cyrulikom, skoro ozdrowieje.

605 Uczynno wyraaa, a wdowie ubogiej

Dogadza Elizeusz w jej cikoci srogiej.

Ona co jedno wlaa w kadzi i achtele,

Beczki, kufy oliwy z niej mia;) tak wiele.

Gocinno na piknym swym niosa konterfecie,

610 A Abraham anioy czstuje w namiecie.

Take i Sareptanka, chocia reszt goni.

Przecie wstpi m boy w cikie gody do niej.

Ks oliwy i mki tylko w domu miaa,

A ni si w on cisk srogi i z dziemi chowaa.

615 Której chocia dla gocia poowic bierze,

Najmniej jej nie ubyo, w swej zostaje mierze.

Od Mdroci prowadzi rod z Prawdomównoci
Maomowno z odwanym sercem i miaoci.
Sama Mdro ma obraz, tam po licznym tronie,

620 I któby ci nie pozna, mdry Salomonie?

Przed nim .si dwie niewiasty sdziy o dzieci

Jaki rozsdek miay, wszyscy o tyra wiecie.

Czterech ewangelistów Prawdomówno miaa.

Maomowno na swoim kunszcie wyraaa,

625 A czek niemy z ywota, widzc ojca swego

We zej toni, rwie zwizki jzyka niemego ^

Choby mówi, ile y. nigdyby nie sprawi

Tyo jak w tej minucie, gdy ojca wybawi.

uSyn Krezusa, króla lidyjskiego«. Tr.
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miao na swej tablicy niosa Jozuego,

A przy niin i Kalebn take serdecznego. h

miay by i Piotr wity, gdy wypadszy z odzi,

Po morzu, jak po ldzie z zbawicielem chodzi.

Dosy odwagi usty w ten czas ofiarowa

Panu, kiedy i za nim w zy raz obiecowa.

Sprawiedliwo Nagrod i Wierno swe miaa e

Pokrewne, na które te czsto pogldaa.

Nagroda gospodarza ma na swej tablicy,

A on p!aci tym, którzy robi na winnicy.

Wierno miaa Jozefa, a on przed swym panem

Stoi, cho wszytkim rzdzi, nieposzlakowanym. 6

Za t szy cnej Skromnoci córki, Powcigliwo,
Trzewo, Mierno i Czysto, Wstyd i Wstrzemiliwo.
Powcigliwo piastuje Jozefa, a owa
Cignie go przez gwat ona Putyfaronowa.

On &i jej przedsi wydar, cho paszcza odstrada, .;

I wizienie smrodliwe z potwarzy popada.

Czysto we zotych ramach z szmaragdu tablic,

A na niej wydrofm nadobn dziewic:^

Pann jest, chocia syna piastuje na rku,

I zwierciadem czystoci zostaje do wieku. 6

Tame wstyd wyraaa kosztowna robota.

Bo i ta przy gadkoci barzo rzadka cnota.

Za t szy unionej i cichej Pokory

Prostota, Skrucha, Dobro i Pokuta córy.

Cicho miaa baranka, a on si pokorzy, e

Ani ust na rzenika swoich nie otworzy.

Prostota gobic na obrazie miaa;

Skrucha Piotra witego tak wymalowaa:

On kura usyszawszy wyszed za drzwi smutnie,

Pacze rzewnie i grzechu auje okrutnie. (i

Tam wida i Dawida, tam i miasto ono*,

Któremu skoro zgub jego powiedziano,

1 »Panna Przenajwitsza*.

* »Niniwe«. Tr.
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Ley w prochu, popioem posypawszy gowy,

Tak mowie, jak dzieci, jak i biaogowy;

665 Gos a do nieba wslaje, bydo godne ryczy,

Czowiek grzechu aujc z silnym paczem krzyczy.

Darmo sadzisz Jonaszu nad miastem te banie,

Bo ju Bog dobry miastu odpuci karanie.

Pokuta gadkiej panie] ma obraz a ona^

670 Ciska szaty kosztowne, rwie pere przdziona,

Zrzuca z gowy ozdoby a twarz zami rosi,

O insze ochdoatwa pana Boga prosi.

Za tym idzie Wspaniao w powanej postaci,

A Mstwo obok przy niej, z ni si widz braci.

Gif, Wspaniao ma tablic, Mojesz na niej pewnie,

A ten swojej kochankiem zostajc królewnie*

Gardzi królewsk pomp, zostawuje dwory,

Woli pa i zagania owce do obory.

Mstwo na swym obrazie mn trzyma wdow*;
680 Ona Holofernow kadzie w torb gow.

On chocia gowy pozby, lecz ma zdrowe nogi,

Ucieka, a ta goni i dodaje trwogi.

Tame mna Debora, tame Jahel bya,

Ot Sisarze stalny gwod w skroni utopia.

685 Okrztno pracowita na swym wyraaa
Tabit koperszlychu; ona szaty tkaa,

Nimi nagich ubogich odziewaa ludzi,

,Ani jej chciwo zysku, ni akomstwo budzi.

Wesoo, Ochdostwo, Obyczajno za ni,

figo Wod, grzebie i szczotk nosz za sw pani.

Modlitwa ma przy sobie Nabono z Pilnoci,

Za ni idzie Pobono, Czujno z Ostronoci.

Wszytkie jedne obszern tablic trzymay.

Na niej Mojesz staroci klcza ociay.

" »w. Marya Magdalena*. Tr.

* »Corce Faraona, króla egipskiego*.

* »Judytha«.



727 WIKSZE w, POTOCKIEGO 73

A i nie móg zemdlonych rk wznosi jak trzeba, e

Iby bya wygrana ydowska potrzeba,

Któr tudzie z Bellon Mars forytowali.

Modszy mu rce w niebo wzniesione trzymali.

Tam widzie Eliasza na górze wysokiej,

A on wabi nad ziemi deszczowe oboki, i

Albowiem zakamiae trzy lata * niebiosy

Nie spuciy wilgotnej na t ziemi rosy.

Któr moda skuteczna spucia w godzinie,

I daa upragnionej pi ziemi chudzinie.

Tame Piotr wity klczy nad umarym ciaem ^

A Bogu si gorco modli duchem caym.

Potem wziwszy za rk on martw wdow,
Podniós z deszczki i da jej dusz, zmys i mow.
Takci te wite panny porzdkiem mijay,

A swoje] si królowej do ziemie kaniay. '-

I inszych wiele, które wszytkie pozna trzeba.

Kto na dworze Rozkoszy chce zaywa chleba,

witej Rozkoszy, której i mier i przygody

Nie wydr, nie odejm wrodzonej swobody.

Wieczne s jej [)ieszczoty, i kto si z ni braci,
'

Dobrze mu i na ziemi, lepiej w niebie paci.

wita pani! me serce niech ci bdzie lube.

Niech ci i mae grzechy ustpi i grube.

Mieszkaj w nim póki oko moje widzi soce,

A kiedy zele po mi parka swoje goce,
'

Wstp ze mn i do grobu, aby znowu ze mn
Wstaa, gdy trb bdziem syszeli przyjemn.

I daa mi bezpiecznie patrzy, gdy blask chway
Owieci on dzie paski wietny, okazay.

* "Poczwarta lata a ; snad Tabitc (w. 705). Trbecki.
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728. Pojedynek rycerza chrzeciartskiego wierszem opisany,

które pod obrazem tego rycerza pooone dziwnie quadrant
i rapiunt animum i oczy lectoris et spectatoris. Eodem W. P. authore.

Widz boj krwawy a jednego ma,
Uzbrojonego w hartowne ora.
W prawej ma rce miecz, na obie stronie

Ostry, w lewej tarcz, dowiadczone bronie.

5 Przybic gJow ma obwarowan,

A piersi zbroj wypolerowan.

Tyme kirysem opatrzy i nogi,

O jako straszny, jako stoi srogi!

Piciu za, którzy przeciw niemu stoj,

10 K idy mu silen chce by sztuk swoj.

Alt; ju jeden ley zwyciony
Bez wszelkiej wadzy; lecz za z drugiej strony

Straszny i silny z ukiem naoonym
Ognistym betem jadom napuszczonym,

i.i Przeciwko niemu nieprzyjaciel stawa.

Lecz wszytkie razy miele wytrzymawa

Tarcz rycerzowa. Trzeci z krzyw z boku

Kos surowo patrz na po oku.

Czwarty w postaci zdradliwego wa,
20 Chce take podej ostronego ma.

W same go serce trafi usiuje,

Lecz mu si staln tarcz zastaw uje.

Pity zda ini si nie myli do wojny,

Ora niema, nijako niezbrojny,

2r> Ale bogato i mikko ubrany,

Barziej podobion pannie urauskanej.

Jabko na gowie, w prawej zotolity

Puhar trzymajc, w nim napój obfity.

W lewej za mieszek zotem haftowany

30 Podaje, spi bogato napchany.

Rycerza trunkiem wesoym czstuje,

Ale nim gardzi i ostro pilnuje.
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By mu tym czasem serca nie ubiea
Tymi fortelmi. którymi na zmierza.

Którykolwiek z nich acnoby go poy, 35

Kiedyby serce do panny przyoy.

Wi/kad.

By mi te to kto dobry móg powiedzie,

Co to jest za boj, ebym go mogi wiedzie?

Powiem ja tobie, jeli pragniesz tego,

Co to za rycerz i ci, co na jego 40

Zgub si bior, jedno suchaj pilnie,

A wszytko bdziesz wiedzia nieomylnie.

Chrzecianin to, rzeczony od swego

Pana, któremu suy, niebieskiego.

Ten idc torem za tyme swym panem, 4.5

Wstpuje w szranki z zdradliwym szatanem.

Który zajrzc mu, skd sam wypad, tego.

Dla pychy, nieba i ycia wiecznego.

Chce mu odradzi i przekazi drog

Do miejsc wysokich, czynic w sercu trwog. 50

Ronych na side i spo.sobow ronych

Uywa, ale jako widzisz prónych.

Ta, któr widzisz, przybica na gowie,

Jest ywot wieczny i trwajce zdrowie.

Nadziej tego mny rycerz sobie 55

Gow umocni, take skroni obie,

Mniej wac rozkosz, mniej wac mier srog,

Byle on zbawi dusz swoje drog.

Pleszek za, który biodr jego pilnuje,

Sprawiedliwo to, któr si sprawuje, eo

Woli by krzywdzon, ni krzywdzi drugiego,

Jako przystoi na sprawiedliwego.

Ale i sowa swoje tak miarkuje.

e adna pocho w nich si nie najduje.

Umocni nogi swoje gotowoci es

Ewangeliej, weso radoci.
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Gotów nie pokój z tymi, którzy wojny

Nie chc, lecz ywot wol wie spokojny.

Miecz ustalony, który w rku krci,

) Jest siowo Boe, którego przeklci

Czarci si z swymi wymysami boj.

Bo si jak ywo przed nim nie ostoj.

Tym si on skada, tym racye brzydkie

Wszech heretyków siecze, burzy wszytkie.

i Za tarcz, któr to trzyma w rce drugiej.

Wiara jest w Bogu, e za te posugi

I ten boj krwawy, w którym mnie stawa.

Zbawienie wieczne od niego wygrawa.

Dojdzie ywota wiecznego korony;

• Ten zawodowi zakad wystawiony.

A tych, którzy go w zawodzie hamuj,

Przeciwko niemu walcz, rady knuj,

Jest ivodzem szatan^ nieprzyjaciel boy.

Ten si z swoimi nad rycerzem sroy.

i Tego Bog wiecznie z nieba wysokiego

Strci dla pychy i z anioy jego

I na on wieczny ogie go zachowa.

Co kiedy zy duch z sob porachowa,

Ze Bog czowieka tu z gliny wzitego

I Woa, zkd wypad, do nieba witego,

Stara si silnie, aby mu posuy,
I aby z ludzi nikt tego nie uy.
O jako wiele ju pozbawi tego

Swoj chytroci ywota wiecznego.

Jako mu wiele dusz ludzkich hoduje.

Które on tymi czterema wojuje.

Ten jednak rycerz nic si ich nie boi.

Nieskazitelnej mocno ufa zbroi.

Oto sam .szatan cignie ognistymi

I uk naoony strzay piekielnymi,

Które jako wiatr po powietrzu pójd.

Za tarcz mocn rycerza niedojd.
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Zasi straszydo, które przeciw temu

Szatan postawi sudze Chrystowerau,

mier jest, któr mu zy duch chce by silen, loo

l.ecz on ostrego miecza w rce nilen.

Nie poyjesz go t sztuk, szatanie,

Fraszka mier, fraszka katowskie szarpanie.

Ta go nie minie f()rta do wiecznego

ywota; ale jeeli te z twego no

Starania zbdzie tej pary doczesnej,

Sam mu pomoesz do radoci wiecznej.

Ta panna, która jabko ma na gowie.

Gadka, dorodna, ku sobie go zowie

I wabi, w prawej trunek mu smakujc, 115

W lewej powabne zoto ukazujc.

wiat to, przeklty instrument szataski,

Którym zwyk owi lud wyLrany paski.

ZdradUwy znak swój, jabko, ma na gowie.

Którym naj pierwej zwiedzeni ojcowie; 120

Wino za w prawej w kubku mu smakujc,

Przestron drog zbytki ukazujc.

A wor za zotem napeniony znaczy,

Ze wielu ludzi tym czart zwodzi raczy.

Ale przestrzega rycerz pewnej zdrady 125

Bo wie, i w tym jest jad jaki szkarady.

Czego tarcz jego po nim potrzebuje,

Nic si marnociom tym nie przypatruje.

I umartwia to zaraz Boym sowem,

Lecz na zy godzi za fortelem nowym. 130

Ten w, którego widzisz, e nieznacznie

Wkra si chce w serce jego nieobacznie,

Grzech to przeklty, który kiedy wpadnie

W czowiecze serce, rozmnoy si snadnie.

Tak i kto jeden chocia grzech ulubi. 135

Przy wszytkich cnotach dusz swoje zgubi.

I w tyra si zawiód, bo oto miecz goy
Spron gadzin przecina na poy.
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Ten za, co u nog ley obalony,

140 Ju wznosi rce mocno zwyciony:

Z afektami to jego wasne ciao,

KtoreniU si tych zdradnych rzeczy chciao.

mierci si i mk katowskich lkao,

Dla bojani i za Bogiem nie chciao.

u& Do wiata gwatem chciao mu si biee,

W zbytkach, dostatkach i rozkoszach lee.

Co obaczywszy miay rycerz Boy
Mnie si nad swym wasnym ciaem sroy.

Niech bdzie co chce. ty czarcie zdradliwy

i.io Nie poyjesz mi, a chocia tak chciwy

Na zgub, moe nie dokaesz tego.

Ufam swej tarczy i miecza ostrego

Nie kryj w pochwy, a mi ywot wieczny

Przyniesie ycia moj dzie ostateczny.

Modlitwa.

ihn Ty, którego si mianuj rycerzem,

Pomó mi prosz z niebieskim puklerzem.

Dodaj miaoci, uzbrój gorliwoci,

Ku tobie, Panie, gorc mioci.
co si czujc modli nie przestan,

160 A si twej aski uczestnikiem stan.

1 tak dugo trwa w tym tu bd boju,

A mi std wemiesz do swego pokoju.

729. Judyta.

Wdow opisz rytmem i jej dziea.

Której hetmanem barziej by przystao.

O gdyby takich w Polszcz byo sia!

Dalekoby si wicej dokazao,

5 Aniby kozak ani orda bya
Nam cika; jak si dzisia Bogu zdao.

Gdzie Bog hetmani, tam onierz i wdowy;

Gdzie nie, tam za nic stoi szyk gotowy.



729 \VlEi;.S7,R w. l'OTO('KIR';0 79

A wic ju powiem, jako si toczyo,

Jako ojczynie iiiioj podane lo

Mstwo, które j w ten czas wybawio,

Od tej, co iga, kdziel i strugane

Wrzeciono tej pci przyzwoite byo,

Nie miecz, nie pancerz, nie polerowane

Zbroje, cho mieczem przy f( rtelu witym ir>

. Wzia zwycistwo nad wojskiem przekltym.

Gdy kroi Arfaktad pych napuszony

Sprawi fortec mocn, Ekbatana

Imi da miastu, kdy wyniesiony

Mur góry równa, ani si tarana 20

Ani ba szturmu, ale poraony

Nie móg si w murach wysiedzie, od pana

Niniwe miasta wielkiego na pozór,

Którego imi Nabuchodonozor.

A temu serce w gor wyleciao, 2.5

Peen by buty i srogiej hardoci.

Ze nade niebo wikszego nie miao

Króla, tak w swojej duma nadtoci.

Lecz go to potym barzo oszukao.

Dozna, e jest Bog, który z wysokoci 30

Sam wiatem rzdzi, sam bera rozdaje,

A kto królowa ma po kim, podaje.

Rozpisa listy do narodów ziemie,

Aby go wszytkie za króla przyznay

I aby jego panowania brzemi 35

Wziy, jeli chc, aby si ostay.

Bo jeeliby na jego proszenie

Dobrowolnie mu si nie poddaway,

Grozi im musem i chce poniewoli.

Dosy uczyni nieodmiennej woli. 40



80 wIRYDA I! z 729

Ale wzgardzone listy i posowie

Nic nie sprawiwszy nazad si wracali.

Co kiedy wtenczas doszo go, a kto wie,

Jako si pych zagniewany szali!

4-. A tak wnet z trzaskiem rozkaza surowie,

Aby si jego ksita zjechali;

Przysig na swój tron i na panowanie

Znie, co wzgardzili jego rozkazanie.

A gdy zgromadzi rycerstwo i pany,

50 Zaraz un odkry dumy swoje górne.

e chce, aby by królem zawoany

Po wszytkiej ziemi, do czego pokorne

Wota stosuj: tam zaraz hetraany

Obiera, kac im gubi odporne.

50 Holofernowi z których da buaw;
Rozszerz imienia mego, mówi, saw.

Zebrawszy wojska niezmierzone okiem.

Poó królestwa pod me panowanie,

Ani przepuszczaj miastom i wysokim

GO Murom ani tym, co me rozkazanie

WzgardziH, ale po wiecie szyrokim

Uczynisz trwog a niech si to stanie.

O Holofernie, przysigam na gow,
Aby do skutku przywiód nioj mow.

05 Ten dosuchawszy wolej pana swego.

Wyszed z umysem do krwie rozlewania.

Z prdkoci zebra wojska syryjskiego.

Wedle paskiego czynic rozkazania,

Sto i trzydzieci tysicy zbrojnego

70 I skarbów nabra wedle swego zdania.

Stad, woów, owiec, nu i spie inej

Zebra ze wszytkiej syryjskiej krainy.
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A gdy wycign z wojskiem swym i wozy,

Jako szaracza, tak ziemi okrywa.

Znaczne noclegi jego i obozy;

Wszylkich miasteczek, zamków pozdobywa.

Jak lew okrutny na ziemi si sroy,

Bo w liczbie wojska srogiego opywa,
Ze peno strachu, gdzie wie przysza o nim;

Równo fortece i mury kad z boniem.

A gdy tak aden nie móg uj srogiego

Miecza, ktokolwiek przeciwi si jemu,

Wnet si zjechali królowie do niego.

Dajc si z pastwy tyranowi temu.

ebrzcy aski i zdrowia miego,

Aby da pokój umysowi swemu,

Aby askawie do nich chcia przyjecha,

Jak do sug swoich, a miecza zaniecha.

To gdy on czyni, wszdzie go witaj

Pospólstwo z trby, bbny i wiecami,

Jako nowego króla wygldaj.

Ani go przecie swoimi plsami

Od surowoci dzikiej odraaj.

Ogniem sroeje gdy nad ich miastami.

askawszy jest lew, kto si przed nim korzy.

Ju go nie szarpie ani si na sroy.

Lecz czynic dosy wolej pana swego,

Któr przysig stwierdzi mu surowo,

Aby zburzy gdzie ujrzy co mocnego,

Aby nikogo nie zostawia zdrowo, i

Ktoby krom niego mia boga inszego,

To w ten czas czyni, majc ju gotowo

Miasta poddane. Tak co idzie dalej,

To mu si pomoc z krain wzitych wah.

Wirydarz U. 6
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105 Co izraelskich kiedy doszJo uszu,

Srodze si o swe Jeruzalem bali,

A wdy nie tracc przedsi animuszu,

Obronne miejsca wnet opanowali.

Gdzie miasto krynic nie miao, rurmusu

110 Tara zaywaj i naspiowali,

Aby trwa mogli dugo oblenie,

Majc ju wod, przy niej poywienie.

Lecz widzc, e si tak wiszu chwytali,

Gdyby obrony, zkd zaczyna trzeba,

U5 Od Boga naprzód swej nie zaczynali.

Przeto lud wszytek podniozszy do nieba

Serce swe, Boga na pomoc wzywali:

Ty, Boe, który z Jozuem Kaleba,

e wspomoeniu twojemu dufali,

120 Strzeg, ie witej ziemie doczekali,

Racz pojrze na lud, który swe dufanie

W tobie pokada, miosierny Boe.

Mocarzu wiata, sam nad pany panie,

I któ nas z rku twoich wyrwa moe?
125 Ty nas bro, a tak nic si nam nie stanie.

Obró, którym nam gro, to poroe

Na nich, niech ony, niech i nasze dziatki

Nie bd dane im na misne jatki.

Wic Eliakim, który by kapanem
130 W ten czas, przykadnie przodowa w tej mierze.

Post im naznaczy a sam za przed Panem
Pada na ziemi w kapaskim ubierze.

A tak poczwszy równo z witem ranym.

Trwa do wieczora przy witej ofierze.

135 Lud wszytek zrzuci paszcze i ozdoby

A do wosienie przypad i aoby.



^^9 WIKSZE W. POTOCKIEGO 83

Co kiedy dojdzie Holoferna, który

To sobie uprzdj! w swym gupim rozumie,

e pan moj bogiem, a jam po nim wtóry,

Zaczym na miao izraelsk zdumie, i

A gniew go tylko nie wysadzi z skory.

Wtym do swych ksit zarazem si sunie,

Pilno si o ich obyczajach bada,

Co mu Achior jeden z nich przekada.

Zkd rod prowadz, gdzie przedtym mieszkali, i

Jak do Egiptu w cikie przyszh gody.

Jako je Bog ich, którego poznali,

Z niego wybawi, i jako narody

Egipskie kara, co ich hamowali.

Jako ich potym do czerwonej wody i

Egipcyanie gnah; ale ton,

Gdy chc za nimi such drog on.

Przyda jak wiele (kiedy ich Bog z nimi)

Miast poburzyli, krolow zwojowali,

Krzykiem trb cielc mury równe ziemi. i

Jakie z swym Bogiem przymierze miewali.

Póki go grzechy nie gniewaU swymi.

Za ich opuszcza, kiedy go gniew ab,

Jako te wieo z niemaym ich alem,

Wzito im byo za grzech Jeruzalem.

Ale e znowu przeprosili Boga,

Wyszli z wizienia, wolne miasto maj,

Daleka od nich dzisia wszelka trwoga,

Nieprzyjaciele ich nie nagabaj.

I do zwycistwa najpewniejsza drog,

Wielki hetmanie, ka. niech si pytaj:

Jeli zgrzeszyli, stoi za wygran,

Jeh nie, pewnie koci w garle stan.
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Tak w ten czas mówi ledwie dosuchany

170 Achior ksi Amonitów, ale

Wszyscy zgrzytaj, hetman rozgniewany,

Ledwie si czuje w okrutnym zapale.

Zarazem dekret wydaje, zwizany

Aby do Zydow zaprowadzon wcale,

175 A e przenosi nad nas ydy, prawi,

Z nimi go jego praktyka udawi.

Jli go tedy, którym rozkazano,

I jechah z nim a ku ydowskiemu

Miastu, które tam BeLuli zwano.

180 Ale kiedy si zbliyli ku niemu,

Z szybkich proc do nich zdaleka ciskano.

Ci nie dochodzc ku drzewu lenemu

Przywizawszy go, uciekli, a owi

Przyszli zarazem ku Achiorowi.

185 Uwolniwszy mu i rce i nogi.

Co w skok ku miastu do starszych prowadz.

A tam go zaraz obstpi gmin mnogi,

A starszy miejsce midzy sob dadz.

I tak pytany powiedzia, jak srogi

190 Hetman z ksity o ich zdrowiu radz.

I dla jakiej go tu odesa winy,

By wespó gin z ydowskimi syny.

Potym Izrael upad na kolana,

A tak do Boga wszyscy zawoaj:
195 Skrusz Holofernow przepych, niech ci pana

Uzna samego; a tym, co ufaj,

Prosim, niech aska bdzie pokazana.

Tak w pocie z paczem do zachodu trwaj,

A Achiora ciesz, aby temu

800 Dufa, wiadectwo dzi wyda kluren)u.
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Rano nazajutrz w koty uderzono

Holofernowe, znak wojskom gotowym,

Których bez liczby w ten czas zgromadzono,

Aby obozy ruszay ku nowym
Wojnom, na które haso otrbiono. 105

A tak si zaraz ku strojom marsowym
Bierze co ywo; wojska si ruszaj,

Ku Bethuliej prosto nadcigaj.

Ale gdy zoczy Izrael strwoony,

e ziemie nie zna, miasto otoczone, 210

Pad krzyem krzyczc: Boe niestworzony!

Zmiuj si, wejrzy na nas wylknione.

Popioem gow sypa uniony,

Ze zami gosy miesza wyniesione.

A wziwszy bram i we dnie i w nocy 215

Strzegli, czekajc od Boga pomocy.

A gdy si hetman miejsca pooeniu

Jedc wokoo pilno przypatrowa,

Nadjecha rurmus, który w upragnieniu

Przysparza wody i miasto ratowa. 220

A skaniajc myl sw ku obleniu,

Porba rury i rurmus zepsowa

I rzode, które pod murami byy,

Kaza strzedz, aby miasta nie ywiy.

A kiedy miasto bez wody zostao, 225

Bo na wysokiej górze pooone,

Dlatego studzien i cystern nie miao,

Rury zrbane, krynice strzeone,

Cho mu ywnoci wszelkiej dostawao,

Ju osabiao znacznie oblone, 230

Zaczyni pospólstwo upragnione srodze.

Widzc przed tob dwie do mierci drodze.
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Spikn si w kup, a wnet do ksiccia

Mowie, dzieci, niewiasty bieay,

2S5 Przebóg go proszc, aby przedsiwzicia

Swego zaniecha; niebem owiadczay.

e on przyczyn bdzie ich przeklcia

I e dla niego ten ucisk niemay.

Otwórz, pry, bram, wolimy w wizieniu

240 y, nih umrze w cikim utrapieniu.

Syszc Ozeasz ten krzyk i pacz srogi,

I al go i strach w tak nagej potrzebie

Razem uciska; tu widzi lud mnogi

Ginc bez wody, a zasi i siebie

24.'i I onych wszytkich nie bez wielkiej trwogi,

Gdzieby otworzy miasto; przeto w niebie

Obrony szuka najpewniejszej zgoa.

Zaczym si zbiegn wszyscy do kocioa,

Krzyczc: O Boe! Boe htociwy!

2.=so Ach nie pamitaj dzi na nasze zoci.

1 take naród ten niesprawiedliwy,

Ma popustoszy twoje osiadoci?

I tene kroi ich twojej chway chciwy

Spyta nas, gdzie jest bog wasz z wysokoci?

265 Tak silne gosy ku niebu dwigali,

Ae umilkli, a si zmordowaU,

Kiedy Ozeasz powsta i takimi

Sowy ich ciszy: Bdcie dobrej myli,

Wemicie serca, stawcie si mnymi
260 A w tych piciu dniach, o Boe, nam przyszli

Ratunek z nieba, którego ebrzemy.

A z tym z kocioa cale wszyscy wyszli,

Jeli w piciu dnia Boga nie uyj.
Szóstego Syrom zburzy Betuli.
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To godo gdy si rozgosio i ta 265

Wie gdy po miecie wszytkim ju gruchna,

Gdzie le mieszkaa wdowa znamienita,

Która tam cnot nad insze syna.M by Manasses, a ona Judyta,

Od Symeona rod swój prowadzia, 270

A tej nowina kiedy wiegotliwa

Dosza, wnet starszych do siebie zwoywa.

I coecie zacz, ieie tak mieli

(Tak wtenczas do nich pena i powagi

I cnoty rzecze), jakobycie mieli 275

Bogu, co sysz, bez wszelkiej uwagi

Czas wybawienia zamierza? dobrzeli

To kusi Boga, nie bojc si plagi,

Która nad wami wisi? a dlatego

Jest czego paka i aowa czego. 2.S0

Któ nie wie, jako cni patriarchowie,

Abraham, Jakob, Izaak, mowie
Boy, nu Mojesz, bo ich swymi zowie,

Kuszeni byli, wic naszy ojcowie

Którzy w^trwah, stawi si im w sowie; 28fi

Szemrzcych zasi poarU wowie.
Tak im to wtenczas Judyta rozpowie,

Jako przystoi witej biaej gowie.

Na to Ozeasz: O bogosawiona!

Módl si za nami, aby nasza wina ayo

Za tw modlitw bya odpuszczona.

Na co mu Judyt: Jaciem proch i glina,

Ale ta mowa od Pana spuszczona.

Przeto i umys, który mam do czyna

Nie niewieciego, od Pana mi dany; 29.5

Módlcie si za mn, aby by nadany.
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Niechaj Pan doda mylom mym pomocy,

A wy dzi stójcie u bramy gotowi,

Abycie mi j otworzyli w nocy.

3U0 Bo pójd z sug ku ich obozowi.

Ich odprawiwszy Boga wszelkiej mocy

Z ratunkiem wzywa wielkiemu czynowi.

Uczy wielmone, Boe, imi twoje,

Przez bialogowskie liche rce moje.

305 A gdy skoczyJa modlitwy nabone,

Wdowskie zwyczajne zwloka szaty z siebie,

Panieskie wdziaa wietne ochdone;

Doda piknoci ten co mieszka w niebie.

Tak ozdobiona w ochdostwa rone,

no Wzia ywnoci ku swojej potrzebie

I samowtóra gdy przysza do brony,

Zaraz jej by zwód acuchy spuszczony.

Idzie a sercem wróy wielkie dziea,

Wtenczas gdy zorza soce prowadzia.

315 Ku obozowi z góry si spucia.

Gdy j syryjska czujna stra zoczya.

Pytana, skd jest? tak do nich mówia:

Jam jest hebrejska córka, ktoram sia

Biedy, niewczasu, pragnienia uya
320 W miecie, ktoremum waszym by wróya.

Wiedcie mi, prosz, Holofernowego

Do namiotu, gdzie bd powiedaa

Tajemne miejsca do wejszcia snadnego.

Gdy j przywiedh, i widzie si daa
325 Holofernowi i onierzom jego,

Wszytkich i oczy i serca pobraa.

A tak upadszy, jaka naleaa
Cze hetmanowi, zaraz mu oddaa.
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Kaza j dwign: wesel si niewiasto,

Bo ja za dobre zym nie pac, ale 330

Powiedz mi, czemu opucia miasto?

Na co Judyta: wszytko doskonale

Wypowiem, tylko prosz, niechaj was to

Nic nie obrusza. Wiemy, e kroi cale,

Kroi wielki, który nierzkc czowiekowi, 335

Lecz rozkazuje dzikiemu zwierzowi,

Ciebie tu zesa z tronu wysokiego,

Aby odlege wiata szyrokiego

Koczyny podbi pod majestat jego.

I to wiadomo z Achiorowego 340

Udania, panie, emy boga swego

Brzydkim wystpkiem do gniewu wielkiego

Tak poruszyli, e niemasz otuchy,

By mia przypuci przed si nasze skruchy.

Ju wszytkie miasta o sobie zwtpiy, 345

Ka cik za grzech czujcy na sobie.

W ywno i w wod tak si ogodziy,

Ze tylko radz o jakim sposobie,

Aby ucieczk twej mogy uj siy.

Ju krew z swych bydlt pij o tej dobie, 350

I zakazane plugawi ofiary.

Przyspieszajcy sobie grób i mary.

To mi te do tej ucieczki przywiodo,

Bo z dusze su Bogu ojczystemu,

I on mnie powie to aosne godo, 3f.5

Gdy paci bdzie narodowi zemu,

Chocia mi to tak, panie, widzisz podo.

Ja bd chodzi za obóz si jemu

Modli, a skoro od niego si dowiem

Godziny sdu, t tobe opowiem. seo
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I pójdziesz za mn, nie dobywszy miecza,

ród Jeruzalem, dzi ci to lubuj —
Tak wiele moga przed Bogiem zo czecza,

e mu przymierza jego nie strzymuje —
3ti5 Ju moje o tym staranie i piecza.

To sobie tylko, o panie, waruj,

Abym si modli za obóz chadzaa

Wolno, i swoje potrawy jadaa.

Tu skoczy, a ow: Szczliwa Judyto,

370 I jam szczliwy, kiedy to otrzymam;

Ciebie u króla uczcz znamienito.

Gdy przez ci miasta izraelskie zimam,

Bdziesz kontenta. Przydam jeszcze i to,

I obiecuj zapewne i ztrzymam,

375 Ze z tob twemu dam Bogu ofiary

A imi twoje rozgosz bez miary.

Zatym jej dano namiot, gdzie mieszkaa,

Z Abr, która z ni bya, suebnic.

Zkd przed witaniem na mody chadzaa,

380 I myjaa si pod miastem krynic.

1 znowu na zad w obóz si wracaa,

Ju upewniona on obietnic.

Chleb, który miaa z sob, ten jadaa

W wieczór, bowiem dni zupene paszczaa.

885 W czwarty dzie wielk na swych uczt sprawia

Ksit Holofern i tak Wagaowi

Rzecze: Niechaj si Judyt nie wymawia
By mi powoln. Co gdy on jej mówi,

(Komornik to by), posuszn si stawia.

890 Zaczym j wiedzie ku Holofernowi,

Który mio.ci sponwszy, z wielkiego

Ognia jak nigdy pi za wieku swego.



729 WIKKSZE W. 1'OTOaKlKGO 91

Wieczór nastpi, rozeszli si owi,

Wagao zamkn Judyt z hetmanem,

Który barziej by podobien pniakowi, ;

Tak twardo usn, bez miary pijanym.

Zaczym Judyta suebnicy raowi,

Aby leaa tu przy progu samym
A sama stanie w gowach oa jego

I tak usilnie wzywa Boga swego: 4

Utwierd, o Boe, sab rk moje,

A w t godzin wyswobod swych ludzi.

Pomni, o Panie, na witnic twoje!

Niech jej pohaniec brzydki nie paskudzi.

Potym wemie bro jego w rk swoje, i

Dobywszy, mskie serce w sobie budzi

A zebrawszy w gar gowy jego wosy.

Niech mi, pry, szczcia uycz niebiosy.

I raz i drugi w krzta ostrym elazem,

Prawie jak chciaa, w pociemku ugodzi. 1

e gow z oa podniesie zarazem,

Na ziemi tuów, który we krwi brodzi,

I namiotek z nim wywrócia razem.

Potym zwyczajnie z namiotu wychodzi

A za obozy, dawszy schowa gow 4

Do torby, sudze swej, Holofernow.

A idc waem a do samej bramy:

Spuszczaj mi zwód, woa, bo Bog z nami.

Który uczyni dzi cud zawoany.

Co ywo zatym biey z pochodniami. 1

Tak j obstpi lud w koo zebrany.

A jej gdzie wysze miejsce dali sami

A ona prosi, aby pomilczeli,

Dziwnej si sprawy paskiej dowiedzieli.
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«25 I pocznie: Chwalcie Pana nad wszytkimi

W si wierzcymi, chwal go Izraelu,

Bowiem ci dzisia rkami moimi

Da odnie tryumf na nieprzyjacielu.

A mnie strzeg midzy pogany spronymi

430 Mieszajcej si, w liczbie grzechów wielu,

em ani od nich splugawiona, ani

Nie zgrzeszyam te i ich pokarmami.

A dobywszy ba z tajstry szkaradnego,

Ten jest on hardy nazbyt i on miay!
435 Do zgromadzenia przyzwany onego

Achior, zaraz sta si skamieniay,

Poznawszy gow hetmana swojego.

Temu niedawno i sam Bog by may,

Rzecze Judyta, która pena wdziku
440 Ozeaszowi daa cierw do rku,

Który go z góry wytkn na kopiej.

Kiedy wiat soce ju owieci miao.

Wyprawi przytym na harc z Betuliej.

Czego syryjskie gdy si dowiedziao

445 Wojsko, hetmana, który by bez szyjej.

Obudzi si im co najprdzej zdao,

A e by zakaz wchodzi do onice,

Gdy hetman swoje miewa zaonice.

Trzask zbrój i koat umylnie czynili

450 Koo namiotu zebrani wodzowie.

Myszy z jam wyszh, tak sobie szydzili.

A gdy si dugo hetman nie ozowie.

Wszed tam Wagoas, bo go przymusili.

Klanie rkami tu przy samej gowie,

405 A gdy adnego nie syszy ruszania,

Chce go zatrzasn i obudzi z spania.
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Namaca tuJow we krwi uwalany,

Zaczym rozedrze na sobie odzienie

I krzyknie tam, gdzie zastp byl zebrany:

Przebóg ydówka jedna nam zelenie 4(;o

Dzi uczynia; od niewieciej rany

Poleg Holofern. A zatym krzyczenie

Wielkie si wonczas midzy wojskiem stao,

Ze im tak nagle hetmana nie stao.

Potyra ich rozum odbieal i sami 4G5

Jh gwatownie pobiera si w nogi.

A ydzi do nich jak szerszenie z bani,

Przybywa coraz bojaliwyra trwogi —
Tak wanie byo nam pod Pilawcarai —
A opuciwszy obozowe progi 470

Bdne chwytaj do ucieczki drogi,

A ydzi ciel okrutnie trup mnogi.

Tak Betulia uwolniona bya
I zbogacona skarby syryjskimi.

Lecz i Judyta tak si rozgosia, 470

e po wszytkiej gona bya ziemi,

I a do mierci w wdowim stanie ya,
W wielkiej godnoci midzy ydowskimi

Narody; sto lat i pi jej liczono,

Ni j do grobu ma jej woono. 4,so

Daj te, o Panie, z miosierdzia twego,

Aby si jaka matrona obraa

A zbawia nas zego Chmielnickiego.

Kiedy tak mska rka jest niemiaa,

Uwolni e nas od tyrana tego, 4S5

Aby te naszu ojczyzna zbolaa

Ju ulg miaa. Jednak jak si Tobie

Podoba, z nami tak poczynaj sobie.
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730. Piwo Imci pana Migastowe.

Piwo mf)j rym, lecz dobre, bo ze rado dawi.

Nad dobrym teraz muza troch si zabawi.

Pije muzo! Bodaj zdrów, ae mio duszy.

Zkdii to? Abo dobre? To pewnie z Libuszy.

Nierownie nas natura wprawdzie podzielia:

Jednym mao, drugim nic, inszym daa sia.

Wina, petercymenty, ski i kanary,

Rywuy, mamazye. wic sodkie nektary

Wgrzy, Woszy, Hiszpani, Francuzi i Niemcy,

Bisurmani i inszy pij cudzoziemcy.

A my co? Piwo tyJko, nie wspominam miodu,

Piwo dobre, warzone z wody i ze sodu.

Nieche Thetis swym Nilem w Egipcie szafuje,

Niech swych Lyeus winem roskosznym czstuje.

Ty nas sobie depiwkuj, Migasie poczciwy,

Twoim piwem szlachetnym i nie bd dziwy,

e ci midzy Lyeem i Thetim posadz

Podgorzanie, nad piwem zlecc moc i wadz.
Jest ci w Polszcz bog piwny, Piwoszem si zowie,

Ale go uapili w Czersku Mazurowie.

Nieche si swoim szczyc, co im gby krzywi.

Nasze ciao posili i zdrowie oywi.

Wic pierwsza za Piwosza zdrowie poil górskiego:

Niech vivat, a dodaje nam piwa takiego.

Muzo, spa; napia si. Nie twojej to gowy
Gadkimi dobre piwo opisowa sowy:

Anu bogi kreowa, sia na ci. Kto wie,

Przyjmli go do cechu niebiescy bogowie?

A jeeliby te ju w niebie rezydowa?

Któ sycha, by bog kiedy zdrowia potrzebowa.

Cho w niebie, cho na ziemi, kdykolwiek yje,

Ta si za jego zdrowie ochotnie wypije.

Zyje dugo na ziemi moj Piwoszu drogi.

Wierz mi, mao po tobie w niebie midzy bogi.
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Bo tam, i niemiertelne pijaj nektary, 35

O nasze nic nie dbaj polskie piwowary.

Ani si tam pszenica, ani te chmiel rodzi,

Lecz trzewo z cnot, co si z twym piwem nie zgodzi

W piekle te nic po tobie, ju tam zasiad stary.

Midzy gorajcymi na wieki browary, 4,,

Piwowar sycc dusze nieszczliwych ludzi,

Z których tam niejednego twoje piwo wudzi.

Zyje z nami na ziemi, a ja jeszcze drug
Wypij, nie bawic si oracy dug.
Muzo, spa; czop na stole, ju on zdrów, ale ty 45

Chocie wiersze skadaa, miej si do kalety.

Odrymuje gospodarz, cho nie rymem, panie,

Nie bdzie garniec po dwu, po trzy grosze za nie.

A rymy w czym? Rymy tu kady snadno pieje,

Kiedy sobie dobrego piwa w czub naleje. r,^,

Chw^alibym ci, Migascie. jeszcze tyo troje,

Kiedyby tasze byo to cne piwo twoje.

Godne piwo tych rymów, lecz i rymy piwa!

Ty czytaj, ja pi bd, tak rodzi ta niwa.

731. Do ydkiewica instigatora koronnego.

Trzeci starego zakonu dziedzicu,

Po ydzie ydku. po nim ydkiewicu!

Podobno ty to oko wybi komu,

Ie te swego zby wedle zakonu?

al mi ci barzo i przestrzedz ci musz, a

Bo stracisz marnie, nieboraku, dusz,

A ile kied\, co jest wielkim cudem,

W nowym przymierzu, wzgardziwszy talmudem.

A e porzuci ju swój zakon stary,

Moge z nim kin ojcowskie przywary. 10

Jeli ci zgarsza oko, rka, noga.

Wiesz, jaka dana w tym razie przestroga.

Lepiej gdy przyjdzie on sdzia z wysoka,

Stan o szczudle, bez rki i oka.
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5 Oka ju niemasz, utni rk. nog,

Tak miniesz wszelk do zgrzeszenia drog.

Nogi tam rce akome prowadz,

Gdzie fasz i zdrada o ich zysku radz.

Chceszli by perfekt, gdy przyjaciel radzi,

I) Suchaj, jzyk ci barzo wiele wadzi.

Daj i ten urn, bo pewnie okrutnie

Rk i nog i jzyk kat utnie.

Bdziesz mia w zysku ostatek tuowu.

Masz rad, chceszH sucha, pogotowiu^.

732—741. Decyma pieni pokutnych.

Pie /2

Gdy czowiek wspomni, Boe wszego wiata,

Na przesze marnie strawione swe lata.

Na brzydkich grzechów regestr niezliczony

A lepiej tobie ni jemu wiadomy;

5 Gdy dobro wielk i twoje mioci.

Które hojnie zna po wszytkie wiecznoci,

Bo dla kogó krew z Syna twego cieka.

Aby go wyrwa z grobu, z mierci, z pieka;

Kiedy za on sd i brak sprawiedliwy

10 Owiec od kozów czowiek nieszczliwy

Rozbiera pocznie, kdy cnothwemu

Ledwo si osta, biada mnie grzesznemu!

Myli mi w sercu nie staje i rady,

Jako mam pokry swoje wielkie wady.

* Dopisano: sOmen to by?o, bo po staremu sw mierci dla zej

gby nie umar, ale zabity od p. Kieczewskiego w Lublinie podczas sej-

miku na pojedynku przecia.

* 28 w rkopisie petersburskim. Odmianki (znaczniejsze): w. 14

Jakbym mof); 19 ciejtinoci; 26 ;)dyby . t. nie zatrzymywaa; 27 i 28

Abym... Rozpacza yupim nierozumem moim; 31 Dzi ja ; 36 Skd mia
swe wyszcie, dosta si za niebu (wedle dogmatu katolickiego przeciw

ariaskiemu !); 40 Uchowa wiecznej drogiej dtisze straty; 45 mnie grze-

sznego; 46 ucitkam si (nie apeluje!); ww. 47 i 48 przestawione.
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Wymówki niemasz, prawa twoje znaJem 15

I po prónicy sfow twoich suchaem.

Skry si te temu nie podobna, który

Ziemie i morza, przepaci i góry,

Myli i serca najgbsze skrytoei

Wskro zna i widzi z swojej wysokoci. 20

mier przykadami co godzina grozi,

Gdy zych i dobrych na on wiat przewozi,

A ja po uszy lec w nieprawoci

Strtwiaym sercem czekam takiej goci.

I na to rai si ju brao bez maa, 25

Gdyby mi aska twa nie zatrzymaa,

ebym zwtpiwszy w miosierdziu twoim

Ju mia rozpacza w mdym rozumie swoim.

Niechaj me grzechy i nieba sigaj,

A mnie do pieka samego strcaj, 30

A ja je tobie wyznaj, moj Boe,

Bo któ krom ciebie oczyci mi moe?
Wdy te i dla mnie okrom wszelkiej winy

Umar pan Jezus i ziemne niziny

Dla mnie nawiedzi, a potym z Erebu 35

Wstawszy, dosta si na wiek wieków^ niebu.

On zbawicielem mym jest i rzecznikiem,

On ojca ze mn pojedna grzesznikiem.

On wybieliwszy brudne moje szaty.

Uchowa drogiej dusze wiecznej straty 40

I do prawdziwej pomoe pokuty,

I da, e ze wszech grzechów mych wyzuty

Tryumf nad ciaem odnios i wiatem

I bd gotów na dzie jego zatem.

Boe, co nie chcesz mierci grzeszcego, 45

Do miosierdzia apeluj twego.

Daj czas poprawie, uycz swego ducha,

Niech najdzie miejsce u ciebie ma skrucha.

Wirydarz 11. 7
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Pieri 11^.

O Boe wszytkich, którzy s bogami

I w niebie i tu pod twymi nogami,

Tron twój na sdzie i sprawiedliwoci

Jest zaoony od wieków wiecznoci.

5 Chwaa ci zewszd z wadz ogarna,

Oczom nieznona jasno ci okrya.

Piorun gotowy i ogie trawicy,

Stoj przed tob, Boe wszechmogcy.

Oto ja grzesznik napisawszy zami,

10 Kad suplik przed twymi nogami.

Jam zapomniawszy okupu drogiego

Za dusz raoj. krwie syna twojego,

Z twymim si na ci przeciwniki brata,

I chocie nieraz w serce me koata,

IR Skam si stawa i kamieniem guchym,

Zamykajc drzwi przed twym witym duchem.

wiat by przyjaciel, szatan moja rada,

Ciao rozkosz, grzech wieczna biesiada.

I wszytko czym si brzydzi twoje oko,

20 Sw^e gniazdo we mnie uwio gboko.

Cnota nie miaa miejsca w moim ciele

A miao miejsce spronych grzechów wiele.

Wic jeli mi kto chcia urazi wiecznie.

Tylko mi byo prawd rzec bezpiecznie.

26 Czemu mi ogie nie rze w mgnieniu oka?

Czemu mi piorun nie bije z wysoka?

Czemu mi sd twój, sprawiedliwo twoja

Nie wepchnie wiecznie do mierci podwoja?

Bo nietylko Bog, lecz i ociec prawy,

80 Nie tylko sdzia, dobrodziej askawy.

Nie tylko sd ma miejsce na twym dworze,

Lecz dobrotliwo przychylna pokorze.

' 29. w. 36 po wszytkie wieki; 39 ycia marnego; 41 win swoich.
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Nie sama tylko sprawiedliwo w tobie,

Wiksz cz kadzie miosierdzie sobie.

Dfugocierpliwo, dobro niezwyczajna

Twoja, po wszytkim wiecie nie jest tajna.

Teje nademn uy. o inoj panie!

Przeto ci dzisia wierne pokajanie

Grzechów mych czyni i ycia mojego.

Pomó mi tylko przez ducha twojego,

Abym tak przeszych swoich win aowa,
By mi w nich wicej ju nie poszlakowa.

Odpu, o Boe! wszytkie moje zoci,

A racz mi pomodz do ycia nowoci.

Pie IIIK

Kiedy na on dzie straszny zawoany

Pomyli czowiek grzechem pomazany,

Gdzie wszytkie ludzkie zgromadzisz narody,

Aby im odda przysuszne nagrody,

Cho kto tysic lat abo jeszcze wicej 5

W grobie by, cho kto w paszczece zwierzcej

ywota pozby a tuów y jego

Miejsca na ziemi nie miay jednego.

Bd kto w gbokich nurtach pochoniony,

Rozniesion od ryb w rone wodne strony, 10

Bd kogo ptacy latajc strawili,

[Bd kogo ognie w popió obróciy]

Wszyscy tam stan, Boe niezmierzony.

Przed syna twego sd nienaganiony.

A kady regestr urobku swojego 15

Przyniesie z sob przed oczy sdziego.

' 30. w. 1 sd (nie dzie); w. 12 niema w Wirydarzu, dopeJniJem

z petersburskiego; 16 Z sob przyniesie; 25 Wiecie; 26 Zawczasu przeto

;

27 Foki miertelni/ dech tv tym czuje ciele; 28 Do miosierdzia twego,

Boe, miele; 29 Dzi si uciekam; 44 Bacz by na niebie mej sprawy;

48 Ze bdzie miaa miejsce moja skrucha; 50 rzec mog.

7*
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Który nietylko sprawy sdzi bdzie,

Kiedy na strasznym trybunale sidzie;

Lecz co mi wicej ach! dodaje strachu,

20 e sdzi bdzie z myli i zamachu.

I ja tam bd, Boe wiata wszego,

Z liczb ywota marnie strawionego.

Na co i myli wspomina plugawe,

Z regestru zaraz wyrozumiesz spraw.

25 A e tam póna ju apelacya,

Przeto zawczasu postrzegam si i ja,

Póki tej pary uyczasz miertelnej.

Do miosierdzia, o Boe niezmierny!

Dzi apeluj od sprawiedliwoci.

30 Odpu mi, prosz, prze twoje litoci,

A ile kiedy mam po sobie prawo.

Które ty na si sam wyda askawo.

e nie chcesz czeka grzeszcego mierci,

Chociaby nie y i godziny wierci,

3.'-. Powstawszy caym sercem z swego grzeciiu.

Przyjmiesz go wiecznie do swych wiernych cechu.

Odpu mi raoj grzech, Boe litociwy,

A odpu, abym cho poty by ywy,
Foki karmazyn moich nieprawoci

40 Nie dojdzie glancu niegowej biaoci.

A ty, o Jezu, który srogie mki
Dla mnie ucierpia z nieprzyjació rki,

Padam z pokor dzi przed twoim tronem.

Racz by mej sprawy na niebie patronem.

45 Poka okrutne razy swemu ojcu,

Powiedz co dla mnie ucierpia w ogrojcu.

Bo w tobie tylko jedyna otucha.

e przyjdzie przede kiedy moja skrucha.

Kropla krwie twojej w tej cenie u niego,

50 e niemasz grzechu mog rzec adnego.

eby go zmikczy nie miaa; o Boe,

Zmiuj si, zmiuj, niech i mnie pomoe!
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Pie IV ^.

Co jest dla Boga? zdoby si nie mog
Ju na lepsz myl, czujc w sercu trwog.

Serce cikimi sptane acuchy
Pene mara skruchy.

Gowy nijakie nie gryz frasunki, s

Szpiklerz dostatni, w t piwnica w trunki.

Dosy wszytkiego, mam i przyjaciela

Z inszych dóbr wiela.

Wszytko to za nic, niesmaczne potrawy,

Wino najlepsze u mnie pioun prawy. lo

Ani przyjaciel najmilszy, przyjdzieli,

Mnie rozweseli,

Ani muzycy wywiczonej rki,

I pieni zgodne, cho maj swe wdziki.

Nie dbaj na psy i ucieszne pole 15

Me skryte mole.

adna uciecha i zabawa zgoa

Temu robactwu we mnie nie podoa.

A im je wicej w sobie czowiek morzy,

Tym jeszcze gorzej. 20

Jedno tylko jest, klore je wywodzi.

Lekarstwo, ale ziemia go nie rodzi.

Do niebieskiego trzeba i doktora,

Ma duszo chora.

Wieczny lekarzu! do twojej apteki, 25

Id po pewne na wieczn mier leki.

W poczcie przynosz swój ywot z pokut

Z dusz otrut.

* 31. w. 3 i 4 Które. . . pene jest; 6 i piwnice; 10 Najlepsze wino;

19 Które im ivicej czowiek w sobie morzy; 23 ic trzeba; 25 Siciety le-

karzu do twej ja apteki; 30 z mego pana; 31 /; 34 aski twojej sobie;

35 e przyjmiesz do niej me pokorne skruchy; 41 Lub jeli; 4H k tobie;

49 Panie (nie Boe).
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Wlej w usta moje najvvitszeg(3 soku,

30 Który vvyp.fyii z pana mego boku.

A na me grzechy nie auj oleju,

dobrodzieju!

Wic e ostatnia nadzieja ju w tobie,

Nie szacuj drogo bezuaru sobie —
35 e przyjmiesz moje unione skruchy.

Znacznej otuchy —
Ani balsamu krwie twojego syna,

Którego za mn wana jest przyczyna.

Choby potami uciska na ciele

10 Zby grzechów wiele,

A jeli trzeba, upu krwie niezdrowej!

Otom ja, Boe, na wszytko gotowy,

Byem co prdzej móg jako przyj k sobie

1 nie by w grobie.

Af, Nie trzeba czeka twym lekarstwom maju,

Jakiego nasze strzeg obyczaju.

Maj tobie zawsze, kto woa ku tobie

W takiej chorobie.

Omyj mi Boe i oczy mi wiecznie,

.50 A ja nie bd wicej y wszetecznie.

1 niechaj twoje pomog mi leki,

Bym y na wieki.

Pie F*.

Stawam przed tob. Panie, który w niebie

Osiad, tron wieczny stworzywszy dla ciebie.

' 32. w. 1 i 2 : przed twój tron . . . Osiad przed mki stworzony

dla ciebie; 5 16/ ti/ by w cifie, ale cir duch i/nti/ Broni od skazy,

z którego poczty \ 13 oszuka; H io lgncym lepie; 17 dobro ttvoja;

26 / pobogosaw emys; 30 Kdy; 38 Aby sowem swym hod szataski

skróci; 36 By si; 39 i 4/0 Daj mi oglda swe oblicze wite, Umknij

grzechów mych^ które s przeklte; 44 w których; przy w. 23 dopisa

Trbecki >Zacbeusz celnika.
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A co mi wiele dodaje dufnoci,

e dobrze w iadom ciaa uomnoci.

I ty by w ciele, lecz prawdziwym Boo;iem, 5

Przeto z grzechowym nie zna si naogiem.

I cho ci szatan chytry sztucznie kusi,

Poszed ze wstydem, bo go ty przymusi.

I pozna pewnie, e nie z nami sprawa,

Którym lada co za pont dawa lo

Do srogich grzechów; tu wiat ukazuje,

Ciao namawia, a tu mier gotuje.

I mnie oszali, o moj zbawicielu!

Zem uwiz w lgncym bocie grzechów wielu.

Uwizem przebóg, a mier mi uwija, 15

Kto si nawinie, nikogo nie mija.

Ratuj mi, panie, twoja dobro wita
Niech zrzuci cikie z serca mego pta.

Wszakci i dla mnie na najwitsze nogi

Kadli okowy, panie Jezu drogi. 20

Dla tego umar, abym ja by w niebie;

Dlatego tam wszed, by mi wzi do siebie.

Pewnie nie wnid, jeli moje zoci

Bd chcie ze mn i na wysokoci.

Pozbawe mi ich, dobrodzieju wity, 2.0

A pobogosaw zamys przedsiwzity.

Abym w prawdziwej twojej yjc wierze,

Przed tob grzechy opakiwa szczerze.

Wszake dla tego przyszed na wiat nizki.

Na nim celnikom grzesznym bye blizki, 30

Aby ich z drogi zginienia nawróci,

Wszytk swoje myl do tego obróci.

Jeli on grzesznik dostpi zbawienia,

Który na drzewo wszedszy do widzenia

Oblicza twego, mia ci gociem domu 35

(Daj si tak ludzko nadaa kademu!).

Ty teraz w górze, a jam jest na ziemi;

Szukam ci, Panie, oczyma swoimi.
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Ach niech mi grzechy wzroku nie mi moje,

) Daj mi obhcze wite widzie swoje.

I racz by gociem w domu mego serca,

A ja wietnego dostawszy kobierca

Cnoty wszelakiej obij pokoje.

Kdy bdziesz mia, Panie, wczasy swoje.

Pie VI K

O Boe, który jest bogosawiony

Na wieczne wieki, który osiad trony

Przy prawym ojca niebieskiego boku,

Wyszedszy z grobu i ciemnego mroku,

i Gdzie tryumf odniós, na ojcowskim onie,

I posadzony na witym Syonie,

Zkd jako pasterz wierny i uczony,

Pasiesz swych owiec trzod z kadej strony.

A te tam wodzisz, kdy niwy wielkie

) Pachnice zioa, trawy rodz wszelkie.

Wic e masz w sobie ywe rzoda wody.

acno im dodasz w ciki znój ochody.

Pasterzu wity, i jam z twej owczarnie

Za inszym wodzem obdzi si marnie
& I zginbym by ju bez wtpliwoci.

By mi nie szuka z swojej opatrznoci.

* 33. w. 4 t ziemskiego mroku; 9 A tam je wodzisz; \2 w ciki
znój dodasz; l.ó juz by; 17 wmiesza mi; 19 swojej nie da; 24c natych-

miast; 29 Jam ci; HO em si midzy twe porówna koszary; 32 iv tym;

34 eby; 35 Iz; 36 przy tobie.

' >Bo by pierwej sekty arianskiej«. Trbecki. Susznie sprzeciwia

si takiemu wykadowi T. Grabowski, Literatura Ariaiiska str. 392 (mowa

tu o grzechach i szatai;;c, i io n ^riastwie, o którym Potocki nigdy nie

wspomina dobrowolnie), lecz nie wynika z tego bynajmniej, aby Potocki

pisa te pieni joszcze jako Arian; m^gry ono powsta i po r. 1660, ju
gdy by katolikiem; przeczyoby tomu chyba tylko mde ich wysowienie,

l^or. zreszt Pie VIII, a dalej wzywanie Matki Boskiej

!
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wiat midzy kozy wmiesza by bodzce

1 zaprowadzi na moczary lgnce.

By rai na pomoc nie da swojej rki,

Utonbym tara by na wieczne mki. 2(

Omy je mi dzi z grzechowego bota,

A niechaj bieli moje runo cnota.

Cnota mi niechaj przy tobie zatrzyma.

Bo mi lew srogi na ten czas poima.

Jeh on pasterz, jako pisz wici, ai

Z dziewici dziesit owiec i dziewici

Nie tak si wielce ucieszy, jak z onej

Straconej a za rychle nalezionej.

Jam te jest z tego wesoy bez miary,

em si powróci midzy twe koszary. si

A ty mi pomó, o wieczny pasterzu!

Abym do mierci trwajc w twym przymierzu

Nie zasmuci ci i twoje staranie

Aby nie byo bezowocne, Panie!

eby si w niebie cieszyli anieli, 3

Gdy mi za bd za tob widzieli.

Pie VIIK

Nie racz o Boe, w twej zapalczywoci

Czyni dekretu na me nieprawoci.

Bo cóem ja jest, proch podnóka twego,

I co za korzy z zatracenia mego?

Chocia mam ciao, popió to jest wanie,

Który zostaje, kiedy ogie zganie.

Tak wemieszli mi poyczon dusz,

W drobne perzyny zaraz si rozkrusz.

Nie na toci ty w ulepione ciao

Wla ducha, aby ciebie si nie bao 1

* 38. w. 8 Zaraz si w drobne; 10 ywot ivlo; 12 Niewinn du-

sz; 13 izby si; 21 na duszy; 22 grzechów moich; 23 Jezelim si ez;

82 Stimnienie dobre daj, ywot we; ?i Niech slajdzie we mnie; 36 nie

strac; 39 grzech zna.
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I aby z tego prónej pene chluby

Dusz niewinn przywiodo do zguby;

Ale eby si twym boskim przymiotom,

Mocy, dobroci, i mdrym robotom,

16 Przypatrujcy, prawa twoje wite
Zachowywao, strachem wielkim zdjte.

Zbdzio serce i rozum niebaczny,

Bom twoich darów i hojnoci znacznej

Z wielk zaywa ciaa rozpustnoci,

20 Trujc si dan od ciebie wolnoci.

Zginem wiecznie na duchu i ciele,

Bo mi pcha w przepa moich grzechów wiele.

I jeelim si ju póno obaczy,

Wtpi, aby mi i wysucha raczy.

th Jeeli kiedy, teraz jest niezmierny

Plac do litoci. Boe miosierny.

Ach! nie daj mierci dzi ze mnie obowu,

Odpu mi grzechy, a stworzysz mi znowu.

Uycz prawdziwej tu pokucie czasu.

80 Oczy m dusz z miertelnego kwasu.

A jeli te chcesz, rad bd zamianie.

Czyste sumnienie daj, we ywot za nie.

Nie zatulaje najwitszego ucha.

Niech najdzie miejsce ma serdeczna skrucha.

35 Na miosierdzia twego drzwi koac.
Ani ostatniej nadzieje nie trac.

Jeszcze mi jeden raz dowiadcz, moj Boe,

A ujrzysz, e mi twa dobro pomoe.

Da mi si zna grzech, ju si go te wiecznie

40 Wyrzekam, a lub strzymam ci statecznie.

Racze mi pomodz do prawej pokuty,

A onej wiecznej zachowaj mi huty.

Gdzie owoc ciaa dusza nieszczliwa

Odbiera bdzie na wiek wieków ywa.
46 Dzi mi wysuchaj, dzi mi ratuj, Panie!

Zdejm ze mnie srogie sumnienia szczypanie.

I
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w rkachem twoich, karze mi na wiecie,

Ale mi daj y w niebieskim powiecie.

Fiem VIII\

Dobry na dobrych, a e sprawiedliwy,

Przeto na grzesznych surowy i mciwy!

Ja gdybym nie czu przy sprawiedliwoci

miosierdziu w tobie i litoci.

Grzesznik, którym ci gniewa razów wiele, 5

Pewniebym nie sta przed tob tak miele.

Bo lotny piorun i ogie siarczany.

Pilnuj twojej rki rozgniewanej.

Pokazae to sodomskiemu miastu,

Cho i temu chcia dla dobrych pitnastu 10

Odpuci win, dobrotliwy Boe;

Tak wiele w tobie miosierdzie moe!
Pozna Abia i Nadab uporny,

Jako gorcy on twój ogie górny,

Ze z obcych ogniow palili ofiary, 15

Nie uszh srogiej zasuonej kary.

Nie sama tylko Sodoma grzeszya,

Miasto Niniwe take zoci sia:

Nie sam Abia z bratem zgrzeszy, Panie,

1 Dawid na to zarobi karanie. 20

Czemue si tych askawie uali

A tamtych ogie niebieski popali?

Bo tamci trwaU w zoliwym uporze.

A ci si co wskok mieli ku pokorze.

W pokorze i ja robak twój miertelny, 25

Id przed tron twój, Boe miosierny,

* 35. w. 4 iwoim i litoci; 8 reki twojej; 11 tcim/; 16 zaoonej;

18 Miao Ninitce take grzechów sia ; 26 pod twój tron ; 30 Skarg spra-

ivota; 40 zabrna; 4B Dwakro spisawszy; 46 Wszelaka we mnie tania

bt/a; bQ miaem; bl kiedy ; ^0 Byy ust; 6'ó niwo byo; 68 Caego byem;

71 pokornie; 74 ma ywot; 75 e mnie bdzie; przy w. 10 dopisa Tr-

becki »dziesici«. Por. pie V.
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Klorym w grzechowym dotd lea bocie.

Hamuj gniew a daj ucho mej sprawocie.

Szkoda si z tob obchodzi obudno,

30 Sprawot skarg moje nazwa trudno.

Skar sam na si i wyznaj jawnie,

em gwaci twoje przymierze ustawnie.

Ani mi dobro i twoje przymioty,

Ani gnie.v nie móg namówi do cnoty.

35 I zgoa em ich najmniej nie uwaa,
W grzechum smakowa i w zoci pobaa.
Ciao, które chcia mie swoim przybytkiem,

Plugawym chlewem byo grzechom wszytkim.

W sercu niecnoty miay swój skad wierny;

4(1 W takim by zabieg labirynt niezmierny.

Twe przykazania, które na swej górze

Spisawszy, dwakro poda na marmurze,

Przestpowaem, miaem bosow wiele,

Co panowali w moim grzesznym ciele.

i.s Brzuch by mym bogiem, wiat, sawa; dla zota

Tania wszelaka we mnie bya cnota,

Tych konterfety wystawiwszy sobie,

Tm im cze czyni, co naley tobie.

Popronicym bra w swe usta wszeteczne

M Czsto twe imi, wite, boskie, wieczne.

A nim i"odzicow cze w gupiej modoci.

Jako rozkaza, nie mia w uczciwoci.

Serce nad blinim chciwe [lomsty byo,

Nie jednego by, by mogo, zabio.

55 Przydaem i to do swych grzechów mnóstwa,

Pene pi zmysów byy cudzoóstwa.

Kradem bliniego i kdy si zdao.

Jako z wasnego tak si z jego brao.

Kamstwo i zdrada, wiadectwo faszywe,

60 To s ust moich przymioty waciwe.

Jelim u kogo co nad si obaczy,

Z wielkiej ziizdroci tylkom nie rozfiaczy.
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Obfitsze byu niwo u ssiada,

Bujniejsze role, rodzaj niejsze stada.

Aniro milowaJ z serca, z si i z dusze, 60

Ciebie, moj Boe, prawd wyzna musz,

Ani bliniego, zkd, ae do skonu

Byem caego przest})c zakonu.

Otom w twych rku, czy ze mn co raczysz.

A jeeli te me grzechy przebaczysz, 70

co pokorn sw prob zanosz,

1 Izami z skruch twój podnóek rosz.

Bd je poty opakiwa, Panie,

Póki ywot ma w mym ciele mieszkanie.

A na znak tego, ile z czeka bdzie. 75

Strzedz si ich bd i zawsze i wszdzie.

Pie IX \

O który umar, abym ja y wiecznie,

O który yjesz, bym umar skutecznie

Grzechom i ciau, ani zosta w grobie.

Ale y tobie —
O który dia mnie wielkiej prace uy, 5

Abym i czarlu i wiatu nie suy;
Bo mier ich paca, a kto tobie suy,

Temu wiek puy —
Wstydem mi ponie twarz i oczy smutne,

Serce drc z strachu ofiary pokutne 10

Przynosi przed ci, zbawicielu wierny,

Bd miosierny!

Próno zgrzeszyem tobie, swemu Bogu,

Leaem dotd w grzechowym naogu.

Suyem czartu i wiatu marnemu, 15

Cielsku swojemu.

* H6. w. 11 Przynosi, przetoz; 19 i 20 icidziaa si wiele B>j

w twijm kociele; 29 soto mówi; 34 / zapomniawszy ; oo Czart miejsca;

44 zgrzeszyo-^ 52 W pocie; 53 moje; 55 pacz moj; bl Juz; 63 i skru-

szywszy.
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Uszy me twoje mijay wyroki,

Z domu twojego spieszyiem si wskoki.

Godzina jedna widziaa si morze

20 Na twoim dworze.

Jeden dzie nie zszed, bym twego przymierza

Pogwaci nie mia, ale bez pacierza

I bez modlitwy, co Bogu naley.

Tysic ich biey,

•jf, A chociem si te i modli w pokorze,

Lecz serce z usty w ronej byo sworze,

Usta do nieba a serce do ziemi

Z mylami swymi.

Ledwo przestay mowi sów nabonych,

30 To do wszetecznych, kamliwych i prónych,

A serce wziy pienidze i z rol

W wieczn niewol.

Cosiem nad wszytkich chcia widzie u siebie

A zapomniawszy, e dla pychy w niebie

3f, Miejsca czart nie mia, pyszniem si przecie,

Chocia na wiecie.

Mikkim jedwabiem obleczone ciao,

Ze to z robaczka, cale zapomniao.

A ono stokro strojniejsza, nili ja,

40 Pohia lilia.

Próno! zgrzeszyem i nie rzek miele,

eby kady grzech nie by na mym ciele.

Bo kdy zmysom grzeszy trudno byo,

Serce grzeszyo.

15 Serce najskrytszych tajemnic sigao

I cudzych rzeczy czsto podao.
Zazdro, nienawi, gniew, dza, obuda

I insze cuda.

Próno! zgrzeszyem i umarem tobie,

00 Okupu twojej krwie nie wac sobie.

1 darmoe j mia dla mnie wylewa,

W bólu omdlewa?
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Znam swoje grzechy przed lob, moj Boe,

Nieche mi duch twój wity dopomoe,

Aby mi moj pacz i ten al serdeczny sr.

Da ywot wieczny.

Dzi ci umieram, chciwy mojej zguby

Czarcie i wiecie, nie bdziesz mia chluby

Ze mnie, i grzechy i ciao zdradliwe,

Nie bdziesz ywe. eo

Tobie y bd, panie, który z cieni

Grobowych wstawszy, nieuytej ksieni

da poama, a skruszywszy kosy

Wszed na niebiosy.

Pie X 1.

Ach! jako podnie ociae oczy,

Kdy moc twoja wieczne wiato toczy!

Wszechmocny stwórco, panie wiata tego,

Gdzie mi masz podzie robaka swojego?

Grzechy mi wzrok mi, a nieznone brzemi r>

Toczy mi gwatem a do samej ziemie.

I wielekro chc podnie oko smutne,

Wadz mi chmury, gste i okrutne.

Kdy ratunku, jeeli nie w niebie.

Szuka w takowej gwatownej potrzebie. lo

Niechaj twoja moc, o Boe jedyny,

Zetrze z mych oczu sprzykrzone upiny.

Uycz mi jasnej wody z tego rzoda,

Które tyraska wócznia tak wzboda.

e ze krwi na po z rany otworzystej 15

Pyn stok ywy onej wody czystej.

Ale najwicej serce moje, Panie,

Ratuj i odbierz w swe pilne staranie.

* 37. w. 4 Gdzie; 5 i nieznone; d jezliz; id ywej; 21 owoc nie-

uyty; 24: I z drzeto uciesznych rozmaite wdziki; 25 Prze (nie przez)

28 Amen.
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Moc witego zmikcz je prosz ducha,

20 Inaczej maa o zdrowiu otucha.

Wyiiorze ciernia rodzaj jadowity,

A naszczep owoc cnoty smakowity.

W nagrodzie bdziesz mia pokorne dziki,

A za rozkosznych drzew ucieszne wdziki.

25 Przez dobro twoje i przez nieskoczone

Twe miosierdzie, zgad grzechy mierzione.

Prze mier okrutn i nieznone rany

Twojego syna, racz by ubagany.

742—746. Insze pieni ronym czasom suce.

Pie I podczas tuactiva w wojenne rozruchy ^.

Nie zawsze jasne soneczne promienie

Kryj czarnych chmur nieprzejrzyste cienie,

Bo gste chmury rozegnawszy sonie,

Po modrym niebie lotne pdzi konie.

5 Nie zawsze ziemi ietne znoje susz,

e i niezrzae zboa biele musz;

Gasn w poudnie soneczne pcjchodnie,

A ziemia wdzicznym deszczykiem ochodnie.

Nie zawsze moize srogim szti-rmem bite,

10 Roztrca nawy o skay zakryte;

Ustaj wiatry, a po cichej wodzie,

Pyn penymi aglami wic odzie.

Zima dodaje wesooci wionie;

Im srosza wojna, milszy pokój ronie.

ifi A kto w nieszczciu nie by, jako ywi.
Nie wie, co rozkosz, co dobro prawdziwe.

I kto nie lea w bólu i w chorobie,

Ten zdrowia najmniej nie szacuje sobie.

I my troskami obcione serce

20 W tej tu aosnej majc poniewierce,

' Dopisano: oZa wojny szwedzkiej, która si zacza A. 1655,

a skoik'zya si A. 1660*.
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Ustpiwszy tu z domu i z ojczyzny

zanji leczymy niezgojone blizny.

Tynj chodmy plastrem: jeli nieba samy,

Ziemia i morze doznaj odmiany,

Jeli Bog cierpia czasu swego wiele, 25

Czemu nie mamy i my cierpie raiele?

Zachowa umys pomnijmy stateczny,

Bo nasz frasunek nie jest (da Bog) wieczny.

Bdzie i pokój z tych srogich pogromów,

I my powrocim do cjczystych domów 30

A mio wziwszy w kompani zgod,

Rozbije chmury i wróci pogod,

liczn pogod, kdy cnoty soce
Zagrzeje wszytkie tego wiata koce,

A potyra wdzicznej uyczywszy rosy, 35

Napeni jdrnym ziarnem plenne kosy,

Aby, o wieczny gfispodarzu. tobie,

Gdy niwo przyjdzie, doniosy na próbie.

Tak bdzie, da Bog, a kto dzi truchleje,

Niechaj nie traci ostatniej nadzieje 40

I im go wicej srogi al uega,

Tym prdszych pociech niech nadziej siga.

Pie II, czasu wojny.

Boe pokoju, twój to jest waciwy
Tytu, twe dzieo, pokój przyjaliwy.

Bo zwada, rostyrk, ze zego si rodzi,

Cho bez twej woli na wiat nie wychodzi.

W pokoju cnoty przestrzeszy plac maj. 5

W pokoju miasta i wsi zakadaj.

A wojna skoro cnot wywoaa,
I wsi i miasta z ziemi wyrównaa ^

Sd sprawiedliwy i twe dopuszczenie.

e na swojego rodu zatracenie 10

* Dopisai Trbecki : »Jak teraz na Ukrainie i w Podolu przez wojn
tureck*.

Wirydarz II. 8
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Tak wiele kunsztów ludzie zapomniali

I na krew swoje sztuk nawymylali.

Mae s miecze na ich gniew szkarady.

Cho miertelnymi napuszczone jady.

15 Mao bro rczna, któr on przywojca,

Pierwszy wynalaz Kain bratobójca.

Maj pioruny, które i z daleka

Niespodziewanie zabij czowieka.

Wic dzia burzcych, take strzelby maej

20 I kul ognistych pene arsenay.

O kiedy by tak w cnocie si wiczya

Bystra ciekawo, któr ludzi sia

Obraca ronej szukajcy drogi

Na wymylenie mk i mierci srogiej,

25 Jakby to czowiek nie twoim obrazem.

Obwarowanym surowym elazem,

Jak by nie blini! Lecz przypac upu,

Gdy liczb dadz z pobitych okupu.

Okupu drogiej nieoszacowanej

30 Krwie syna twego, za ludzi wylanej.

O bodajem si raog wypaci z swego,

Niorzkc bra na si brata i bliniego.

Wszytko to ludzie pokrywszy maszkar

Zysku i pary znikajc par

85 I cnoty nie wiem jakim obyczajem,

Tak si uwzili na krew swoje wzajem,

e skuwszy kosy na none rusznice,

Kroje na szable i twarde przybice.

Wzgardzili wczasem; czegoby dla cnoty

40 Nie uczynili, to cierpi z ochoty.

Tyme dzi ginie i nasza ojczyzna,

Godna w pobono, ale w grzechy yzna.

Ginie niestetysz ze wszytkich siron prawie,

Morduj jedni drugich nieaskawie.

45 Pola zarosy, miasta zpustoszay.

Wsi popalono, zamki j)()spad;iy,
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Ludzie bezludne pustynie i lasy

Mieszkaj, mie porzuciwszy wczasy;

Drudzy pobici a drudzy w wizieniu

mierci czekaj w ptach, w utrapieniu. so

Wiele tuactwo aosne poaro,

Wiele od mrozów, z niewczasu pomaro.

Dziatki od piersi matek odbieraj;

Peno aoby wszytkie strony maj,
Rzewliwe treny i echo paczliwe 55

Wydaj nasze kraje nieszczliwe!

Wspomniszli na dom, serce z alu mdleje,

Widzc, co si w nim, ach nieslocie! dzieje.

Niemasz otuchy, by w ojczystym progu

Kiedy przyszo by i y z swego brogu. co

Sodki pokoju, dopiero smakujesz,

Gdy nas odbiegasz, gdy nas zostawujesz;

Dopiero ludzie dobro poznawaj,
Kiedy go raiawszy strac i nie maj.

Boe pokoju, ojcze dobrotliwy, 65

Skró swe karanie i sd sprawiedliwy;

Ukoysz serca na krew zajuszone,

Pochowaj w pochwy miecze wyniesione.

Pochowaj w sajdak swe strzay hartowne,

A przywied w jedno ich serca niesforne, 70

Niech porzuciwszy kopije i groty.

Polubi pokój a w nim wszytkie cnoty.

Niechaj otrzyma plac mio spokojna,

Niech si wyniesie z naszych granic wojna.

Rzd sercem krolow i przywied do zgody 75

Wcieke zaarte na si te narody.

Pie III, zawierajca w sobie prob do Chrystusa pana

i Panny przenajwitszej o pokój.

wite wiecznego ojca wieczne plemi,

Który miecz ostry przyniós na t ziemi,
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Jezu panie nasz, mierci peJno wszdzie,

Gdzie twój miecz bdzie.

5 Ginie od miecza, gdy kogo zajmuje,

Wzajem ten ginie, co mieczem szermuje.

A kto dla ciebie mieczowi da szyj,

Ten wiecznie yje.

Ju czas niemay, jako krwi spyna
10 Ojczyzna nasza, która ju zpina.

Jeli ty z tego okrutnego boju

Nie dasz pokoju.

Gdy kaesz, Panie, posikujesz k temu.

Wiedz, nie przepuszcz ywotowi swemu,

15 Bo te i dla mnie nie przepuci^ sobie

I bye w grobie.

Ale dla grzechów mier podj i mki.

Lka si serce i nie chce przezdziki.

Bo cho tu umr. nie ujd karaniu

20 Po zmartwychwstaniu.

Albo mi obro, Panie! od srogiego

Z aski swej miecza nieprzyjacielskiego,

Albo mi te tak racz do grobu woy,
Bym za móg oy.

25 Wdy ty zamanej nie duamiesz trzciny

Ani kurzcej zagasisz perzyny,

Wdy, kiedy ucho uci Malchusowi,

Kaza Piotrowi,

Aby miecz schowa. Dzi nietylko ucha,

30 Lecz codzie zbdzie tysic ludzi ducha.

Ka, wszak ci serca suchaj czowiecze.

Pochowa miecze.

Daj pokój, a w nim niechaj kwitnie hcznie

Twa wita ciiwaa i brzmi ustawicznie,

.35 Czego, daj, bym si móg doczeka i ja.

Ewangelia.

Któ ch umarych przeciw tobie budzi?

Wszak masz co dawa, cho najwicej ludzi.
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A cho poczekasz, tam by po staremu

Czeku kademu. 4o

Daj pokój, Panie, a my pro^.ni troski,

Nie z:i pomnimy twej dobroci boskiej.

Bdzi<^'m ci chwali bez wszelakiej trwogi,

O Jezu drogi!

Zbierz rozproszone rone twoje sJugi, 45

A oni bd wypJaca swe dugi.

Popraw ycia; daj to z aski swojej

Dla chway twojej.

I otwórz sodkie pasze i koszary,

Z których codziennie bdziesz mia ofiary 50

I wieczne dziki, przez nabone pienie,

Za wybawienie.

I ty o Panno! matko Boga syna,

Módl si za nami, niechaj twa przyczyna

Oddali od nas gniew jego skwapliwy, 55

Acz sprawiedliwy.

Upro nam pokój, matko wszech litoci,

A my tcbie dug powinnej wdz-cznoci

Sercem nabonym wypaca bdziemy,

Póki yjemy. eo

Nic on tak niema drogiego u siebie,

Czegoby nie mia darowa dla ciebie.

Przeto strapion we pod sw obron,

Polsk Koron.

Pie IV, zawierajca w sobie przestrog, aby nie dufa

fortunie i jej faiuorom, ale cnot nad wszytko jako nie-

miertelne dobro way i przekada.

Nie dufaj aden nigdy swemu zdrowiu,

Ani urodzie, szczciu pogotowiu,

I na bogactwa nieka swoje miele,

Acz ich masz wiele.

Wszytko to parka ludzitim nieyczliwa 5

Z gada wydziera; a cho nie poywa
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Sama nic tego, jednak wyplundruje,

Gdzie co poczuje.

Nie dba na stare, mfode i mocarze,

10 Wszytkich jednako krzyw stal karze.

Co gorsza, kogo ma zaj po gowie,

Jak yw nie powie.

Gdzie teraz Samson i Herkulesowie,

Gdzie Atlas, co wic oboki na gowie

15 Z gwiazdami nosi, ramion nie ruszajc,

Nieba wspierajc?

Gdzie Polifemus i Waligorowie

Cyklopi, ziemie rozpustni synowie,

Którzy góry z gor na góry nosili,

20 Z bogi walczyli?

Gdzie on zwycizca wielki, niezmierzony,

Który elazne z swymi Macedony

Kolca w nos woy caemu wiatowi,

Jak niedwiedziowi?

25 Weszli pod ziemi a moc ich serdeczn

Za mier mogi przywalia wieczn;

Znaku ich niemasz, wszyscy zaginli.

Jak nieg zniknli.

Gdzie si podziay skarby Krezusowe,

30 Kdy pucizny drogie Attalowe,

Godne dziedzictwa pana wiata wszego,

Rzymu wielkiego?

Gdzie sawna Troja, gdzie mdre Ateny,

Ozdobny Korynt i mocne Miceny?

35 Czas wszytkokrotny jako by zbudowa.

Znowu zepsowa.

Wszelka rzecz skonna do skazitelnoci

A niema coby prdzej odmiennoci

Podlega miao, jak czowiek ubogi;

40 Wyrok na srogi.

Dopiero wesó, tacuje i skacze,

Su mu szlachta, su i oracze.



742 74*) WIKSZE w. poTOCKIEi.O 119

Wieczór nie dojdzie, a on po chorobie

Ju ley w grobie.

Niech mówi kto chce, e mani dosy zota, 45

Szafirowy dwór, z dyamentu wrota,

Parkany z pere, kiedy co zaboli,

Nic nie powoli.

Sama odmiany nie lka si cnota,

Sarna otwiera do Olimpu wrota. 50

Kto z ni po morzu tego wiata pynie,

Nigdy nie zginie.

Pie V, ad imiationem hinmu . . Ambroego i Augustyna.

Tobie, stwórco wielkiego, wielki Boe wiata,

Który z siebie sam yjesz, a twe wieczne lata

Trwa bd bez odmiany; tobie, który sowo
Rzek, a zaraz z niczego wiat stworzye nowo;

Tobie, który sw w niebie stolic zaoy, 5

A nieobesz ziemi podnókiem podoy;
Tobie, któremu morze tak posuszne stoi,

Ze granic zamierzonych przestpi si boi;

Tobie, co soce^, miesic stworzy i z gwiazdami,

liczne sfery biegymi natkn planetami; 10

Tobie, co ten nakrci tak zegar, e z ziemie

Obfito poywienia ma wszelkie stworzenie;

Tobie, który deszcz spuszczasz i conocne rosy.

Trawy nimi i plenne odywiajc kosy;

Tobie, co wziwszy czeka z bota i te z gliny, 15

Panem go uczynie nad swoimi czyny;

Tobie, co mu w moc ziemi i wszytko co rodzi,

Da, i rozum rozezna, co dobre, co szkodzi;

Tobie, co mu i rzeki ryb napenione

Da, oraz i powietrzne ptastwo niecignione; 20

Tobie, o sprawiedliwy sdzio, miosierny,

Mdry, dugo cierpliwy, mony, niemiertelny;

Tobie, w twym majestacie chwa odzianemu

Stworzycielowi chory anielskie swojemu
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j5 I dzielnych archanioów wielmoni wodzowie,

Przed tob i skrzydlaci wt cherubinowie,

Wszytka rzesza niebieska i wici duchowie,

Lnicy przed tob bogiem swym seraphinowie,

Kryjc twarzy skrzydami przed blaskiem twej chway,

30 piewaj: trzykro wity pan Bog doskonay.

Tobie kwoli mistrzowie niebieskiej muzyki

Cytry i lutnie stroj, a zgodnymi szyki

Ze dwudziest czterema starszych pie piewaj
Now, bogosawiestwo, cze, chwa oddaj

35 Siedzcemu na tronie, potym barankowi

Nigdy niezmazanemu, panu Jezusowi.

Dry niebo, ziemia, morze na twe rozkazanie,

Przepaci wylknione, niemiertelny panie:

Ciebie, o sdzio wieków, na którego oko

10 miertelne nie patrzyo, bo mieszkasz wysoko,

Niech cesarze, królowie, ksita za pana

Wyznaj i przed tob skoni swe kolana.

Niechaj miertelne bera i korony swoje,

Niemiertelny, pod nogi. Panie, dadz twoje.

45 Ciebie czci chwa wieczn, tobie czoem bije

Wszytek wiat, zkd wychodzi, gdzie si soce kryje.

Ciebie i ja, Boe moj, cho maluczki, ciebie

Chwal z serca caego, a samego siebie.

Usta swoje, jzyk swój tobie ofiaruj,

.50 Bo niezwyk w sobie ch do twej chway czuj.

Ciebie wród twego ludu, Boe wiecznej mocy.

Bd chwali do mroku ostatecznej nocy.

Ciebie dobrego Boga i rzoda litoci,

Chyba w grobie zapomni pooone koci.

55 Ciebie, moj opiekunie i stróu ywota.

Lekarzu ran serdecznych i zbawco kopota,

Który mi strzeg, gdym jeszcze sonecznych promieni

Nie zachwyci i dotd twoja si nie mieni

Lito ku mnie, Boe moj; bo mi na to sprawi,

60 Aljym cay moj ywot na twej chwale trawi.
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FVzelo póki duch we ranie mieszka nie przestanie,

Twoja chwaa w mych uciech nigdy nie ustanie.

Tobie cze, tobie chwaa, niech bdzie oddana,

To przystoi na stwórc wszech rzeczy i pana.

747. Pogrom turecki z Hussein pasz pod Chocimem.
Anno Dni d. 1673 11 IX bris^.

Ju soneczny rok gowy swej ogonem siga

I ju skoczywszy Febus z tej poczty wyprzga

Pitysiczny szesetny dwudziesty i drugi ^

wiee nowej podroy gotujcy cugi,

Którym w grudniu, na niegi, na grudy, na mrozy,

Gdy czoo przy rogatej przetrze obie kozy,

W wodniku je napoi stycze po obroku.

Tysic szeset siedmdziesit i trzeciemu roku^

(Jako weszo zbawienne na nizki wiat sf)ce)

Z niewinnym przez Heroda okrutnego koce i

Zabiciem izraelskich niesie niemowiatek,

Dajc w paskiej obrzezce czwartemu pocztek.

Krotko mówic: w kociele wanie w ten dzie wity
Biskup dzieli z ebrakiem paszcz mieczem przernity.

Jam jeszcze z pierwszych nowin zlepionego pior ^

Nie zarn* ani polski ptak z eru pazura

Nie oskub (ktoby to rzek, e mia z garem goni,

I lotu nie utraci, pior nie uroni?),

Kiedy przedemn jakby wysadzony z chmury,

Z wieymi awizami stawi si Merkury, 2

* Wyda z fragmentarycznej Silva rerum poznaskiej, bez pier-

wszych 93 wierszy, Dr. Boi. Erzepki w Rocznikach Tow. Przyj. Nauk,

Pozna 1889, jako mnieman c^ drug »Merkurjusza Nowegon.

« Anno Mundi 5622.

' Anno Christi 1673.

* Dopisa Trembecki: >Zna z tych sów, e pewnie Pogrom tatar-

ski in A. 1672 abo quid simile opisa wierszem, czego mie nie udao

mi si<'. By to wanie uMerkurjusz Nowyc
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Czarna tafta z ramienia, gowa w wiecu z bobku,

Ten zwyczajnie wesela, tamta znak nagrobku.

Z gruntu rzeczy przeciwne w jednym widz czesie.

Pomyl, co takiego wity Marcin niesie?

115 I rzecze: Pisz, niechaj to póne wiedz lata.

Jako przeciwne kwiaty ludzki ywot wplata,

Rozmaite kolory w ten mieszajc wieniec.

Znajdziesz tu krwawej wojny róany rumieniec.

Znajdziesz laur zielony, który toczy skronie

30 Wiktoriom; znajdziesz mier czarn na caonie.

Zna pokój po oliwie, niewinno si bieli;

Smutni w barwie z popioem, ze zotem weseli.

Lecz i ten wiatr i kolor i wieniec znikomy,

Wszytko to, wszytko nagle poyra akomy
•óó Czas, który same swojej instrumenty miary,

elazne i kompasy psuje i zegary.

Lotem wszytko na wiecie, wszytko jak na migi,

Z wod lata, godziny z wiatrem na wycigi

Bie. Drwi z nas fortuna: za ostatni zapnie,

10 Domagajc si drugi a zbami kapnie,

Co spi potka inszego, a gdzie znak dowodny

lepoty, gdy mijajc, kto acny, kto godny,

Na nikczemnych honory, chleb na sytych ciska,

I peen wiat takiego jej z ludmi igrzyska.

45 Jeli te kiedy trafi przeciwko naturze

Swojej, to wanie ziarnko lepej kurze.

Mus przedwczesnych wyroków cignie pasma swoje.

Przyszym wiekom spraw ludzkich podajc nawoje.

Wszytko byo na ziemi, co si dzieje znowu,

.50 Osoby tylko mieni, nikt mierci obowu.

Rzadki uszed igrzyska nadzieje z bojani,

Które wiat dwie maszkarze od |)Ocztku bani.
Barzo krótkie trzy sowa w swym uwaysz rzdzie,

Do razu w nich obaczysz próno. Jest, By, Bdzie.

hh Mizerne to Jest, co z nim obok Niemasz chodzi.

Patrzcie: starzy i chorzy ze mn. zdrowi, modzi.
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e kto byf, kiedy ju zgni, co ztd za uciecha?

Spad dom szynkowny, zwida tylko wisi wiecha,

Sawa mowie na caon, co nie idzie z ciaem.

Ta w piórku i papierku, obojgu nietrwaym; "io

Czstokro tu oboje dla spronej zdobyczy \

Mitrgi w niebo sadza, cnothwe kaliczy.

Trzecie sówko z niepewnych Bdzie w ten rzd kad.

Instrument pochej ludziom fortuny na zdrad.

Tu wrota dzy swojej nadzieja otwiera; 6.5

Tu si w okrutnym strachu boja przeumiera.

Czsto myli i nigdy miejsca nie zagrzeje,

Nadzieja bez bojani, boja bez nadzieje.

Co dalej? Nic. Wszytko Nic. Trzy okcie i sia

Wyniosszy si nad ziemi, chodzi [sobie] brya; 70

Za si wraca, gdzie byo. nim si ciao rodzi,

I tak gboko ley, jak wysoko chodzi.

Za one kilkadziesit w frasunkach, w chorobie,

Przeytych lat, tysicem, prochem gnije w grobie.

JeU jeszcze niewinn dusz mierci wiecznej 75

Domieci, lepiej nie zna wiatoci sonecznej.

Jako w wiecznej noc ze dniem ciga si kolei,

Taka ludzkich na wiecie alternata dziei.

Kto w wieczór tryumfuje, niech si boi witu,

Nie zna bowiem fortuna statecznego bytu. 80

Z drug za stron kogo póny mrok zasmuci.

Pocieszy Bog, nim rani ozw si koguci.

Tak piewa, tak gra on kroi i prorok na arfie.

Ztd i w wiecu wesoym i w aobnej szarfie

Widzisz mi, z przeciwnymi awizami, bo tu 80

Kunszt swego wyprawia fortuna obrotu.

Umar kroi; ach mizerna kondycya czecza!

Jeli korony w trwodze, któ si ubezpiecza

Od srogiej mierci razów, co bez wszego wzgldu

miele tak dostojnego imi si urzdu. 90

1 sMercenarius calamus« Trbecki.
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Tak z tronU; jako z gnoju, tak z konia, jak z pieca,

Nie wymawia nas modo, cnota nie zaleca.

Nie paci ludzka mio; i grzeczny i szumny,

Sawny, mdry, nadobny musi i do trumny.

i Wszytkici, gdy chce, kdy chce, jako chce, miei zbiera,

I nam lat pi panujc kroi Micha umiera
Im na5 niespodziewaniej, tym aoniej egna,

A tak czste Koron trwo interregna.

Smutnej daje aoby okropny kir haso.

) Ali jeszcze drugi raz soce nie zagaso,

Kiedy mi lc Bellona w wasze podbieszczadzie.

Na wiorzch gowy koron laurow kadzie.

Znak z bitwy wiktoriej szczliwie wygranej,

Któr po caym wiecie wesoe peany

Gosz, i tego tylko w pyszne uszy bod
Co si dotd miele niós nad ludzk przygod.

Zaszargawszy w tatarskiej szabl tak rok jusze ^

Marszaek i koronny hetman u Kausze

(Jako mody lew, który ju wyrówna zby,

) Jeli wilka w mieszkane weszego obrby

Najpierwszy raz poyje, wnet z ojcowskiej stray

Wyszedszy, pola pragnie i na ubry way).

Gromadzi wojska w obóz i z Polski i z Litwy,

Acz sia kurki owic omieszkao bitwy,

i Okupem kamienieckim pozwolon kwot
I z swej ojczyzny znosi haraczu sromot.

Ciasne mu si do boju w ojczynie zda pole,

Dla czego Sieniawskiemu zleciwszy Podole,

Wielkich onych Prokopa dziadów z Mikoajem

1 Wnukowi, jedynego który obyczajem

' Zamiast tego wiersza daje kopja P(oznaTiska) pid innych; w. 99

okrutni/; wiersze 102 i 103 brzmi tame poprawniej; 106 wyej P (za

miast miele); 107 pogaskiej P (zamiast tatarskiej); 116 zniosszy.

« Do[iisa/ Trbecki : A. 1672. Jan Sobieski marszaek i hetman

wielki koronny; MikoJaj z Granowa Sieniawski, hrabia na Myszy i Szko-

wie, chory koronny.
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Feniksa w oblanym krwi ojca swego gniadzie

Robaczkiem zostawiony; taka moc w ich gwiadzie^,

Takie ciepo w miesicu, e go w pior puszy,

Które skoro nad zwyczaj wszech ptaków zasuszy,

Pod samym buja niebem i o herby swoje 125

Z orem sarmackim Turkom zdejmuje zawoje.

Tego by wszy piastunem, podczas zamieszania

Ojczyzny, ledwo wodza swego rozkazania

Dosyszy, wielkim szczciem pegazowym lotom,

Jednych z fcjrtec wygania, drugicli rznie pokotem. 130

Gdzie niedoszedszy jeszcze twój Stefan modzieca

Wzi zakad w Midzybou marsowego wieca.

Siln rk i sercem pierwociny bystrym

Gdy pod takim Marsowi oddaje magistrem.

O Kamieniec si tylko przyszo otrze smutny, v^:,

Westchnwszy na ospao i nieizd okrutny.

Gdzie ju Turcy w kocioach nastawiwszy koni,

Jako sprony niedoperz z dziurawej jaboni,

Albo jako ów z swego niedobyty sklepu

Wygldaj posików z Szamu i Alepu. uu

Sam hetman usyszawszy z pewnego jzyka,

Ze si ku Chocimowi Kapan pasza zmyka,

Gdzie Husseim peen wojsk ottomaskiej grozy

Zaleg przed picidziesit lat polskie obozy,

Z miejscem szczcia próbujc. Twój natenczas rodzic, nr,

Cny marszaku, lubelski bdc wojewodzie,

Jeszcze modym wyszedszy z rk wielkiego dziada.

Dopiero Mars z Bellon, z Minerw mu Swada

1 Dopisy do w. 122 i 123, 131 i IM, 145 i 149: Herb Sieniawskicti

Leliwa, to jest miesic i gwiazda. — Stefan Potocki, towarzysz roty husar-

skiej tego Imc P. chorego koronnego; a syn autora tych rymów. —
NB.. Jako podczas pierwszej chocimskiej naszy trzymah zamek i pod zam-

kiem mieli obóz, tak teraz Turcy w tyme miejscu majc zamek, osza-

cowali si byli. Jakub Sobieski potym kasztelan krakowski. Herb Sobie-

skich Pole gofe, który si zowie Janina. 1B5 Otrze tylko przyszo si

o Kamieniec smtdny. Pozn.
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Wasze dziedziczne Pole rozmierzaJy sznury,

150 Gdzie róe. gdzie lilie, gdzie sadzi laury:

Które skoro w nim liczne rozwiy si kwiaty,

Wdziczn woni europskie napeniy wiaty;

Na twoje przesadzone, panie moj, ogrody

Zote jabko, nam zrzae przynosz jagody.

155 Jakub raowi Sobieski, rodzic twój z Osmanem
Mir pisa na chocimskim polu krwi oblanym.

I tego dzisia bya konieczna potrzeba,

eby ta woda w Dniestrze, ta ziemia, te nieba,

Zgwaconego przymierza nad nieprzyjacielem,

ICO Wprzód wiadkiem, potym sdzi byy i mcicielem.

Nigdy na myl nie pado Husseim to paszy.

Wziwszy miar z takrocznej nieochoty naszej,

Kiedy majc po piecu pana, a wstyd mówi.

Woleli po lubelskim bruku hordy owi ^

105 Psie potwarzy woywszy na cnotliwych sztuki,

Sdzi ich i bezbone uprasza kaduki.

Ten, e z kro!em wiczone wyprawia galardy,

Drugi, e Iuk za zdrowie szklanki o eb twardy,

Ztd godno! Niech Bog sdzi kadego szaleca,

170 Który nam winien tak rok wzitego Kamieca.

Czemu i kroi i senat z szlacht nie uwierzy,

Cho im codzie jzyków hetman le w obierzy,

Daremnego postrachu tumaczc to fint,

A Kapan szed pode Lwów, wtenczas spuszcz kwini.

175 Nie rozumia i teraz Husseim tak wiele.

eby mu naszy w zby mieli zajrze miele.

Ale pewn nadziej trzymajc takroczne,

Multany i Woochy zebrawszy poboczne,

Kae si waem z zamkiem chocimskim oboy.
180 Chcialiby co Sobieski o Kamiecu wróy,

W równym poczcie z nim bdc, Ali pasza gór
W Kamiecu z swymi ludmi, maoby t fur

* Dopisano do w. 1H4 i 181 : Przymowka pikna. Ali pasza komen-

dant kamieniecki.
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Sprawi; i jeli zechce, gotów mu da pole,

Zna Polaków i w szturmie i w szyku im zdole.

Dopiero kiedy Kapan z nowym wojskiem wchodzi, i85

Niech si chepi jako chc, wszdzie im dogodzi.

Wic gdy tak lekce naszych u siebie poway,

przeprawie na Dniestrze daj mu zna stray.

1 owszem niech si wo, niech si, rzecze, pawi.

Wol ich tu, niech koo Kamieca nie trawi. vm

Zdarzy to nasz Machomet, e ci nie bez sromu

Jako brodu, tak chybi na Dniestrze i promu.

1 mógby co zatrudni, lecz pewn wygranej

Nadziej, szpetnie przegra, bdc oszukany \

Wic miawszy hetman pewno, e si krokiem sporym uh,

Kwapi Kapun, chcc czy w obozie z Gsiorem,

Pospieszy przejmujc go, i na Bukowinie

Wszytko wojsko zatrzyma, e mu si nawinie,

Jak si schodzi do kojca domowa zwierzyna.

G ci zwykle w dzie bij witego Marcina, 200

Zim wró na koci, upikszy j w caki:

Kapun chyba przewcha pod Chocimem gaki;

Nie dooy podobno we Lwowie zabolu,

Bye strawi, nakarmi lepiej ni w Podolu.

Lecz ten poczuwszy na si przy gakach o ronie, :'j<:,

Bog zapa, Husseimowi zapiawszy nabonie.

Przyrnitego grzebienia skurczone ostatki

Pooywszy po sobie, ulecia od siatki,

I a si na Cecorze opar, a ten kura

Syszc, gorzko zapacze; ju lekce Gaura 210

Nie way; ztamtd lotem poszed ku Dunaju,

Jeli go tu doczeka, stawi mu si w maju.

Pewne za tym nowiny o paszy Kapanie,

e si cofa i prdko za Dunajem stanie.

* Obu wierszy, 193 i 194, brak w Pozn. 196. » Kapan pasz zowie

KapJunem. Husseima z ruskiego dialectu Gsiorema Trhecki. 296 Bog

zegnaj Pozn. Wifrszow 213—218 niema w Pozn. w. 186 Niech si jak

chc kokosz Pozn., 203 zaból, podgardle, wole.
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815 Da mu wódz pokój, eby wojska nie podzieli,

A e si go Husseiin poczeka omieli,

Do niego raczej kwapi. Tym czasem Woosz
Posya, aza troch Kapana przeposz.

Hetm.m saui po powietrzu nie chce apa ptaków,

i2o Pchnwszy za nim w pogoni wooskich junaków.

Ci bowiem oskareni z swoim hospodarem,

Ze si nam myl podda, prawem zaraz jarym

mierci s przysdzani, ale naród czuy.

Nie czekajcy w Jassiech katowskiej ceduy,

225 Porwawszy jako z ognia co móg unie z sob.

Odda si hetmanowi z wiary swojej prób.

Albo te bez wszelkiego Turczyn podobiestwa,

Widzc chrzeciaskiego lig naboestwa,

Chocia adna nie dojdzie uszu jego skarga,

L'3o e si w ich krwi bezbronnej naj pierwej uszarga,

Taki dekret wydaje, lecz skoro ci znikn,

Bez skutku, owszem fig ukazawszy prztykn.

Co si wdy ordzie stao, e wedle swej mody,

Nie zayje do wzicia jasyru pogody?

235 Wojsko polskie zabawne, otwarte im szlaki,

Mogli byli co broi, mogli nam wpa w ptaki.

Ale gdy im podern ytki pod Kausza,

Nie zaraz si wyli, nie w skoki si rusz.

Gdy do tego orowie przylec i z kruki ^

240 A gdzie najwikszy respekt, postrach przez Kan)uki.

Wszytko to robi mdry, wszytko hetman czuy.

Dla zdrowia matki swojej nie szczdzc szkatuy.

Teraz w rad Sobieski; nie yczyby zimie

(jodem koni wymorzy stojc przy Chocimie.

24r. Nad trzydzieci tysicy nieprzebyte way
Zawieraj pogastwa, które przez rok cay

Tak wielka liczba ludzi sua pod palcaty,

Co, zwyczajne do wojen Turkom aparaty;

Wsrt mu czyni do szturmu; co oczy uraa

* Orowie i kruki t. j pienidze, by przekupi Tatarów.
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Sam splendor ich obozu; gdy wszytko uwaa, 2so

Przed picidziesit mu lat wojna na myl przydzie:

Jako w wielkim pogastwo umsiao by wstydzie,

Kiedy naszych trzydziestu, pikro sto tysicy

Krom ordy dobywao pótora miesicy,

W szczyrym otwartym polu. Tu przykre urwisko 250

Z jedne stron, z drug row na om okci blizko

Wglb, na kopij wszerz ryty wedle sznuru,

Owo zgoa lepszego nie potrzeba muru.

Trzydzieciby tysicy ludzi prawie konnych

Wiksz liczb pogastwa, w miejscach tak obronnych 200

Doby miao? co gorsza, zimie i o niegu,

Gdzie byo niepodobna czwartego noclegu

Odprawi, bez szkaradej w naszych koniech szkody,

Gdzie Turcy do pieszczoty, nierzkc do wygody

Wbrod wszytkiego i sobie i bydu zawczasu 205

Nawieli, e lepszego w Stambule mie wczasu

Nie mogli. Tu gdy wszyscy zadumani stoj,

Wódz z dobr fantazy: Kto ma Boga, zbroj,

A wojny sprawiedliwej konieczn przyczyn,

nieg mu stanie za obrok, mur za pajczyn. 270

Nie dzi dopiero boy wojuj hetmani,

Nie ju Bog swoich cudów przesta czyni, ani

Wtpi tizeba onierze, e i teraz z góry

Uwaa chrzeciaskich serc u nas [)Ozytury.

Stanie wiara za dziaa i potne miny. 275

T mury jerychoskie przyszy do ruiny;

T od rku dziecinnych^ z wielkim Goliatem,

Padli pospou z wojskiem Filistyni zatym;

T waleczny Jozue munszuk socu woy;
T sto trzydzieci i pi tysicy pooy 280

Su ych trzemasty Gedeon, nie bez tajemnice,

Gdy mu wprzód kady onierz da swe nausznice.

1 W. 277 n^ku dziecicj/ch Pozn.; 278 Padli... dniaem (t. j. pniem);

0O6 z nami w równi Pozn. ; 249 i (zamiast co) ; 260 tylaz.

Wirydarz II. 9
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Dobr i ja otuch, bracia moi, bior,

e t pyszn besti, t spron potwor,

5 Która nieprzerwanymi do tej przysza bnty

Tryumfami, e w swoich haraczów koniputy

Okrg wiata zazionie, na tej, na tej niwie,

Gdzie czynion przysig ami nie wstydliwie,

Zawstydzimy, zdarzy Bog. i w tej pierwszej bromie

) Cug zwycistw hardych pogan, mstwo polskie zomie.

Tylko mi z Gedeonem waszych trzeba uszu.

Tu westchnwszy: gdyby tak rok na ratuszu

Dyskursy, by lubelskie porzucili snopy,

Juby dzi liza Turczyn za Dunajem stopy.

5 Co mino, auje czowiek, nie poprawi,

A na swym Achitophel stryczku si udawi.

To gdy mówi Sobieski w zbroi zotolitej.

Zda si, e mu Mars paasz podawa dobyty.

A potym si z starszymi zniosszy puków niki,

. Gdzie rozumie, sprawuje wojsko polskie w szyki.

Ale nas i Husseim ju lekce nie way,

Gdy Kapan wionie, gdy go z posików obnay.

Dosy jednak ma na tym obrzezaniec hardy,

Kiedy odda janczarom pod stra belloardy;

r, ebymy go nie skradli, o szturmie ni dudu,

Majc w potnych waach wicej ni my ludu,

Starych onych siekacow, których same brody

Trwo miasta ogromne, wojuj narody.

Wyrzucaj z kocioów chrzeciaskich krzye,

o Jeszcze Wgrzyn, jeszcze Woch swoje rany lie.

A cho by nic inszego, gare, rzecze, marna.

Których tak dobrze dawna uskromia Warna,

e si kryli rok temu jako myszy w dziury,

Kiedy owne nad sob poczuj koczury,

Utwierdzony dugimi cug tryumAjw laty

Przerwa ma? Lecz jako si wayli w powiaty

Porty wni ottomaskiej, inszym z nich sposobem

Nie wynid a swoim zalga y' grobem.
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Obacz ich za tydzie na niegach, na mrozach!

Podobno tyle z sc^b nie przywieh w wozach. 320

Zby poywi ludzi i swe mogU szkapy,

Niedwied tylko zy moe kiedy Ue iapy.

Bdziem na nich z ciepych izb patrzali przez szyby.

Na koniec jako zmarze pozbieramy grzyby.

Lecz ich pierwej spróbuj w polu przez wycieczki; 325

Upewniam, e ni u nich siana abo sieczki

Wicej u mnie szafranu i sodkiego ryu.

A to im humor czyni gorzaka z hanyu!

I z takowego gowa wywietrzeje duchu.

Skoro chleba nie stanie, gód zajrzy do brzuchu. 330

Wiem ja, co za rzd u nich, a w takim te tumie

Lonych swawolnych ludzi, niechaj przy rozumie

Najgroniejszy wódz bdzie, trudno tam lepszego

Czeka, choby sto katów stao koo niego.

Wic gdy onierz borgowy, jak u nich w tym czesie \ 335

Swawol od swych zasug bierze w interesie,

Coby je sto tysicy przez rok wojska miao,

U nich na kilkanacie za miesic nie stao.

Gdy koniowi, który si kontentuje miark,

Korzec w boto nasypie; sam mogc pi czark, 340

Hustem leje po ziemi; co za po godziny

Drogo bdzie kupowa, psuje bez przyczyny.

Potym wizk wiszaru, abo gar obroku

Kilka mil przekusawszy przyjdzie wozi w troku.

Musiaby i chop i ko z elaza by kuty, 345

eby wytrwa nie trzy dni, ale trzy minuty.

Jeli si te odwa le do nas przez rowy.

Puci ich, niech pod szable nasze nios gowy.

Ci, którym ja otwarte mog pole stawi,

Do nas si przez te rowy omiel przeprawi? s.-so

Chybaby po drabinach ich chodziy konie.

Piechota sama jako soma w ogniu sponie.

* Do w. 335—343 dopisa Trbecki; »Polskiego onierza opisuniea.

9*
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W ostatku z rzeczy rada, gdy dopadn iu\)U.

ba mi tylko co prdzej z Gaurskiego trupu

355 Trzeba: szczyrym go zJ'otein odwayem gotów;

Niech na machometowych podwoju namiotów

Pewnym znakiem wygranej, z dugiej wisi erdzi;

To zmocni bojaliwe, wtpliwe utwierdzi.

Dzie soce na podniebne prowadzio wiaty,

3G0 Gdy hetman zatoczywszy ogniste armaty,

Kae rzuca pomienie, kae pali dziaa,

Gdzie przy szacach tureckich gar Multanow maa.

Jak si lepi jaskóka przy domowym stropie,

Na wyznaczonym miejscu waem si okopie.

3t!5 W nich on ogie naj pierwszy uderzy, ale ci,

Ledwie ich chrzeciaskich dzia echo doleci.

Cho tak dug niewol pogaskiego bytu,

Nierzkc samej wolnoci, lecz jej apetytu

Ju dawno zapomnieli, teraz w niebo oczy

370 Dwignwszy daj rk Polakom ochoczy.

A tych twarz Sobieski przyjwszy askaw,
Zot z swoim onierzem okryje buaw
I eby przysiad fadów bisurnianom z blizka,

W odesze regimentom wni ich stanowiska

375 I armat Ktskiemu wprowadziwszy, ae
Nad same by da ognia ssiadom r.zkae.

Puka, rzuca, ciska si, rwie, klnie, targa, zyma,
Jako pies na uwizi \ gdy do Husseima

Wie przyjdzie tak niewdziczni!, e Multanin z(lra'l/i;

3«o Nakoniec pazur o zb zajady zawadzi:

Przez m gow, przez brod pana mego cara,

Przez imi Machometa, ie go ofiara

Z tych rku (niech mi je kat na kawaki sieka,

Po tysic kro przysigam), krwie Gaurskiej czeka.

» W. 378 na zzelu Pozn.; dopiaaZ Trbecki do w. 375 i 390:

»Marcin Ktski starosta przemyski i genera artileryej, oberszter pics/y.

polym kasztflun krakowski. — Zgad o Multanach. bo pewnie przypanli

tego«. 394. Pójdzie pod miecz katowski iv Konstantynopolu Pozn.
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uprzedzili, dociekli psim wchem, com ja by sss

Postanowi; nie wierz, sam ich przestrzeg djabe.

Dawno mi byo wyrn ze z korzeniem ziele;

Ani na swój al iskry zagrzeba w popiele.

Polakom si poddaU; dobrze, kto si wspiera

Na trzcinie, i tucze si i drzazgi wybiera. 390

Wieszczym duchem Husseim klnie si katem w gniewie

O pomst nad Multany; tego gupi nie wie.

Jeeli szabh polskiej zniknie w tym tu polu,

Pójdzie na miecz katowski w Adrianopolu.

Jeszcze tego domawia, jeszcze szabl trzaska, 395

Grozi i pokazuje, jak wielka nieaska,

Kiedy pod faworem z dzia przez multaskie rowy,

Eksperyment fortuny chcc uczyni nowy.

Kilka si regimentów z odwaonej chuci

Naszych, ku tureckiemu okopowi rzuci. 400

Drudzy harcem równego co stawao bonia

Witajc si okryli; sam hetman z ustronia

Paasze na temblakach, w muszkietach piguki

Kae mie, upatrujc, rycholi si puki ^

W pole Turcy wysun, ale mdrzy i ci 405

Postrzegszy, na co godzi, stoj jako wryci.

Cieszy si jednak wielce, gdy od naszych rku
Co najbitniejszych Turków pod sto pado z ku.
Ostatek nie bez wielkiej u swoich ohydy.

Ucieko, niepotrzebnie wyrzuciwszy dzidy. 4:0

Syszc pasza, bo dosy czynic swej grandecy

Sam na ko nie wsiad, ale na jedwabnej kiecy

Wala si na dywanie, zrzuciwszy baczmagi,

Kae w skoki zawi^a przed si janczaragi.

Kto by rzek na takrocznie nasze niedobitki, 415

Naród tak ladajaki, tak gupi i brzydki?

* W. 404 Majc patrzy ryehloli caymi si puki Pozn. 406 na co

goni P. 408 pogan zamiast Turków; 410 nieskrwawione ; 416 marny za-

miast gupi; 42i' fo pogastwo ; 426 Jeli Jeszcze strzelaj, jeli nie ucie-

kli Pozn.
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Co si ich natrapili Moskwa, Wgrzy, Szwedzi,

Co ich wntrzna niezgoda czstokro krwie cedzi,

Co ich orda nawie, co kozak nastrzela

•lao Na kady rok, wdy si to pkigastwo omiela

Tak nierozrayln na nas porywa imprez;

Wierz, e si nie rodz, ale z ziemie lez.

Jako widz, rze wiej nam z nimi trzeba chodzi

I t gupi gorco mrozami wychodzi.

425 Ty o szacach miej piecz, i teraz co rychlej,

Jeli jeszcze szturmuj, jeli nie uciekh,

Biegaj, a e mi barzo bez jzyka ckliwo,

Jeli moesz, z pidziesit przywied mi ich ywo.
Dosy machoraetowym bdzie zabobonom;

430 Ostatek ofiarujesz psom, krukom, gawronom.

Potym do Osman pasze tak rzecze: A ty

Ile chcesz, we spahyow dzielnoci i laty

Dowiadczonych, ani si pokazuj w obozie,

A trzydziestu przywieziesz Lachów na powrozie,

435 Waruje si omyli, bo jak nie dostanie,

Swoj mi gow liczby dooysz, Osmanie i.

Umielicie w Kandiej dokazowa z Wochy,
Co abo tylko chcecie wytrzsa poczochy,

Tylko eby si wleka jako tako suba?
440 Na tym tu przedtym miejscu cesarz, a twój druba

Ugania si z Polaki, swego szczcia potyra

(eby za nie by wrók), przypaci ywotem.
Nad trzysta kommunika pasza wziwszy z sob,

Gdzie dwu braciej Miczyskich pod jedn wtrob
4-16 Zrodzonych, na po pola z hetmaskimi znaki

Stao, tam jako obses leci na Polaki.

Chybkie dzidy pod lotem bystrych koni wiszcz,
Z daleka si buaty wyostrzone byszcz,

Na jedwabnych temblakach. To najpierwej starszy

*5o Majc strzelb gotow, ostrogami zwarszy

' W Pozn. dodano dwa wiersze; 439 Na tym przed laty miejscu

cesarz twój a druba l*ozii. ; 450 i wyjrzawszy; 455 sobie spratvi.
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Konia, drog mu zajdzie i ujrzawszy bialii

Zawieci i zamiesza razem ono miaki,

Gdy ledwo nie czwarta cz Turków spadnie z koni,

Acz i on nie bez szkody, bo te swych uroni.

Lecz skoro Osman wspomni zatnierzon kwot, 455

Jak znowu w sobie budzi zmieszan ochot,

To w sieki, ale chocia równymi elazy,

Nie równo tam Bellona dzielia swe razy.

Gdy Turcy naszych sucho przez pancerze tuk;

Leci dusza, gdzie w goe tknie nasz, z misa sztuk. im

Naciera pasza, lecz si nikt nie da bra ywcem,

I wanie tam o sztuk zwierz chodzi z myliwcem.

Dopi«ro kiedy modszy stcix;0tenm w posiki

Przypada, musiay by w rachunku omyki:

Bo nietylko trzydziestu, jako mu kazano, 465

Nie wzi, lecz swych stu zgubi, jeszcze go przegnano

Do samej obozow^ej bramy ae, gdzie si

Cisnc rzadki, co w boku dziury nie odniesie.

Tyle Osman sprawiwszy stan przed Hussejmem:

yczyem sobie, rzecze, afektem uprzejmym, 470

Twój, o panie, wykona ordynans mnie dany,

wiadcz w moim i w koskim ciele wzite rany.

Dzie winien nieszczliwy, gdy chcc bra trzydziestu.

adnegora nie wzi, swoich utraciem ze stu.

I kiedyby od szaców z dzia nie dano wstrtu, 175

Albo przecig by duszy, wtpi, eby mi tu

Widzia, tak pod nogami rcze maj konie

Lubo do umykania, lubo do pogonie;

Nie oni to Polacy, niechaj ci si nie ni.

Co na nas pod Kamieniec zazierali z cieni. 430

Acz gdyby zgoda bya u nich i w rok przeszy,

Podobnoby nam rzeczy tak smarówno nie szy.

I tak, cho rozerwani i ledwo ich setna

Cz. co dzi, bdzie ordzie do mierci pamitna,

Kiedy j pod Kausza gromi tak szkaradzie. 485

Zna, e nie by Sobieski pod Lubhnem w radzie.
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Teli nas od nich bd dochodzi haracze,

Pewnie na nie sam cesarz niedugo zapacze.

Insza wojna z Wiochami, insza widz, z Lachy;

4U0 Maj serca co Turcy, maj nad nich blachy.

Nim ja dziur namacam do goego ciaa,

Ju mnie rka, drugiego gowa odleciaa.

Zad sow Husseim, ani tego smutku

Tajcy: Zdradzie mi, rzecze, psi kogutku *.

495 Wicej nic, do sobolej przybrawszy si jupy

Szed ukwapliwie, cztery gdzie zocone supy,

O tylu wietnych szczytach dwigay namioty.

Tam w lampach zJotolitych utopione knoty

Tak w prawo jako w lewo, cho ambit niemay,

500 Ku czci Machometowej vv oliwie gorzay.

Wic zrzuciwszy baczmagi, nie wiem, jako w sercu,

Po jedwabnym na klczkach czoga si kobiercu.

Potym ks pomruczawszy doni piersi pierze,

eby si raczy skoni ku onej ofierze,

505 Któr mu dzi na prdce, lecz po wiktoriej

Trwalsz odda w Slambole; eb za tym od szyjej

Co wiedzie czyj urnity stawia na oogu,

Jak wieczko do garnuszka, gdy takiemu Bogu

Tak daje ofiar. Wic e tudzie staa

ftio Wielka bonzów gromada, haa, krzykn, haa.

Tej dzi w polu fortuny doznawali naszy,

Kiedy skoro si srodze pogastwo przestraszy,

Co ywo do obrony obróci si wau.
Gdzie wytrzymawszy impet srogiego opau,

515 Pi czy sze regimentów, co z rolejszych chopów
Ramion, ju wierzchu przykrych sigah okopów.

Ju pierwszy adowane muszkiety oowem
Wypaliwszy, siek si z Turkami za rowem.

* W. 493, dopisa Tr. : >Na Kapan pasz uaerella Husseimowa,

któr autor troch pueriliter repraesentujf^*. 494 lecz przijpadszy jupij

Pozn 516 »Lipski, starosta czchowski i pukownika Tr. 523. Puei Tur-

czyn oddarazy Pozn.
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Tame do niemiertelnej kiedy sawy ty
Z Regimentu lipskiego dragaski chory, 520

Uchwyci mu znak Turczyn /a skofi z góry.

Ale kiedy ten trzyma i do onej dziury

Jak do pewnego celu gsta kula siga,

Puci, ale oddawszy kitajk od drga.

I kilknast trupów wzwysz podniosszy wau, 525

A dwudziesty dotrzyma tego speciau.

Co wiedzie jakie sobie munszuuki roci

I nikomu pokaza nie chce dla zazdroci.

Wic e ju soce z nieba w morze mierzy lotem,

Cho kilku swych Sobieski przypaci ywotem, 530

Dosy, e serc pogaskich i si prób bierze,

Kae trbi do skrzepej na odwrót wieczerze.

A co dzi w sobie zawrze, co w sobie uradzi \

Jako moe najgbiej w sercu swym osadzi.

Dopiero skoro ju ju jasny si dzie mroczy, 535

Bliej szyki pogaskich obozów przj toczy,

eby si szturmowego bojcy impetu,

Co na nich cika, t noc wytrwali bez betu.

I nie trudno dokaza, na co godzi, bo ci

Widzc we dnie Polaków, gdy si jako koci 540

Przez niedostpne way w ich obozy pili.

Nie miej nocy ufa. Jako wrzeszcze jli

Haa, ono, choby kto nie spa i po roka,

Nie tylko spa, ale mia trudno zmruy oka.

Co kiedy mro przystpi do jesiennej soty, '^^^

Gdyby nie mus, pewnie by nie byo ochoty.

1 naszym cho ta bieda albo gorsza jeszcze,

Bez wozów, bez czeladzi, tene mro, te deszcze.

Ju czwarty raz dochodzi soce swego mtu.
A oni nie zdejmuj elaza ze grzbietu. 550

* W. 532 i 533 / co dzi w sobie zatvsze i co dzi uradzi W sobie

jako najgbiej w iersiach swych osadzi Pozn. 5ó3 Wieczna pójdzie z loy-

slug Pozn.
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Konie zbami dzwoni, stojcy w szeregu,

Jeli gdzie garci wiszu nie wygrzebi z niegu.

Serce czyni nadzieja, e za ich fatygi

Z wieczn pójdzie wysug sawa na wycigi;

f«55 e patrzc Bog na niewczas i ich cikie trudy,

Jeh tu komu wieckiej umknie z nich obudy,

Wypaci gotowizn zasuone czwierci,

Wziwszy w niebo onego momentu po mierci.

Przeto kwoli tak pewnej i tym gotowinie,

•^'" Gdy przy wierze i miej stawaj ojczynie,

Niewczas rekreati, wszelka szkoda zyskiem,

Praca zabaw, bitwa uciesznym igrzyskiem,

mier ywotem, bez prace, bez trudu, bez szkody,

Peen pociech niebieskich, peen witej zgody.

^*^-^ Czy za one pidziesit zotych brzydkiej miedzi

Drogi ywot odwaa i krew swoje cedzi

Szlachcic koronny, który tysicem kop urnie

Na ojczystych zagonach, jakiej dziad w jamunie
Za granic nie wemie i pachoek bredni,

''"
Ile suszny, kiedy si jedna o suchedni.

Dopiero kiedy widz odwanego wodza,

Cho go tene deszcz moczy, tene mro wychodz,

Ze. aczby móg mie, nie chce wczeniejszego bytu,

Lekk tylko okryty burk dla zaszczytu.

•"^ (Ten glod, ten ko. ta mu stra), zkdkolwiek si nada

Jesienna sota, na bok z boku j przekada.

Krociciel wschodu soca, Aleksander wielki,

Gdy w srogim znoju wody nie móg mie kropelki

(Jeli tak pan, co sudzy?), onierz jeden prosty,

s**" Zbierajc wod z listów, w których rosn osty,

eby móg króla swego dostpi faworu,

Peen .szyszak takiego przyniós mu likworu.

Nigdy mi nie móg barziej, rzecze kroi, dogodzi,

Lecz e tym trudno wojska caego ochodzi,
585 Jeli umrze pragnieniem, nie chc ja y duej

Nad ludzi, których ze mn jeden niewczas nuy.
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To rzekszy w oczu wszytkich zimn wyla wod.

Owemu szyszak zotem napeni * w nagrod.

Choby cay Eufrat i Dunaj wydoi,

Nigdyby tak onierzow swoich nie napoi, 590

, Jako dawszy im przykad sam w sobie, e nie do

Wygody wojna bywa, chwalebny Macedo.

Niechaj surowe banda i edykta pisze,

Jeli si mikczej chowa wódz nad towarzysze.

Niech sto szubiec postawi, pewnie nie utrzyma. -ws

Ztd i naszy najwicej serca u Chocimia

Bior, ju im nie. straszny Turczyn i Arabin,

Co ywo si do ostrzwi rzuci i do drabin.

Zwo drzewa, faszyny, motyki i rydle,

Wszytko im jak ivlanki wi, wszytko jak po mydle. •3uo

Z wielk chuci ranego wygldaj witu.

Mdry hetman, dosy w nich widzc apetytu,

Najmniej go nie dodaje, owszem czasem rzecze,

e abo nie da szturmu, abo go odwlecze,

Bo rzeczy zakazanych zawsze bywa dza; «oó

Lecz si i tu sam z sob Sobieski rozsdza.

e lepiej wprzód w onierzach fantazyej zmaca,

Ni kazawszy, zawie si i ze wstydem wraca.

Krzycz Turcy ca noc, rozlega si grzmotem

Odgos (lec po waach na brzuchu pokotem), «'o

Sen od oczu, od szaców straszcy Gaury,

U nas jak makiem zasu. Kiedy równo z kury

Wesoy hejna krzyknie wojskowa muzyka,

U paszy i kadego z starszych pukownika.

Jak ab przed rzeniczym, gdy si egna z wiatem, s'^

Nader aosne pieje lamenty, musatera.

I nasz gsior wykrzyka, cho daleko marcu,

Czy nie czuje, e na ju zwiera ukrop w garcu?

Prowadzia na nizkie zorza wiaty soce,

Ogniste swych proporców rozwijajc koce; ^20

1 W. 587 nasypa P. 6()i zawsze toieksza dza P. 614 Tak P.
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Jaz si rozedniwalo, kiedy coraz ciszej

U Turków, na ostatek nikogo nie sJyszy.

To wziwszy pukownika wielki hetman, w dziele

Rycerskim wiczonego, okazya byle

«2ft Otworzya, odwany Polanowski, pole,

Zna byo, e w marsowej nie prónowa szkole,

Ze w pilnym na Belony z modu by dozorze,

Po rce, sercu, gowie, sarmacki Hektorze!

Tego wziwszy uwany wódz, bezpiecznie, bo mu
Ó30 Ufa. idzie odziany burk pokryjomu.

Jako moe najbliej pod tureckie szace,

Syszy, e rzadko mówi, pogasy kagace,

Widzi przez perspektyw, e si z kup rozchodz,

Ci spa, ci je, ci si grza, wszyscy na wczas godz
urn Tak myli, e pogastwo majc to za brednie ^,

Dali nam pokój w nocy, dadz pokój we dnie.

Ani narcd pieszczony móg duej wytrzyma,

Bez snu, o godzie, e by wiatr go móg przedyma,

Tak mrony, a nie kady na grzbiecie mia futra,

640 I rozumiem, e rzadki doczekaby jutra.

Kady ty do swojej jak najspieszniej szopy.

La z kaff w wywrzeszczone gardziele ukropy.

Co dobrze uwaywszy, bez kupy, bez znaku,

Pomau na zwyczajnym Sobieski rumaku

6tó Wszytkie puki i konne i piesze samotrze

Objedzie, jakby si dzi nie mia woli otrze,

O pogaskie tabory: wdy gotowa kae,

Kto wie, rzecze, co nam dzie dzisiejszy pokae?
To tego, to owego pukownika pyta,

650 Wszytkich cery notuje, wszytkich sowa chwyta.

Jednych budzi ochota, drugich bieda parz.

Wszyscy si bi gotowi, jeszcze ich przegarza,

* W. 635 dadz, mówi, we dnie Pozn. ; 640 najspieszniej P. taij

t. j. dnzy. Przy w. 625 dopisa Trbecki: »Poianowski porucznik ussarski

hetmaski*.
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By tyle serca co sfow, a czegoby wicej

Trzeba byo, to mówi, jako by niechccy.

Równie kiedy kto lisa myli poszczwa z sani,

Ani prosto do niego w pole jedzie ani

Chciwych chartów narowi, e by si zawczasu

Nie rwali, a go z blizka zajedzie od lasu,

Wtenczas zmyka szczliwie, czy w oczy, czy z boku.

Nie uwaa, a herap. a i futro w troku ^.

Tak mdry wódz na wszytko patrzc jako z wiee,

Swych ludzi wygotuje. Turków nie ostrzee.

To skoro konia przed swym odda regimentem,

Wejrzy w niebo i krzyem przeegna si .hvitym:

Boe, któremu soce wschodzi i zapada, >

Którego wzrok przezorny serc si ludzkich bada,

Wszytko widzisz i to te przez niebieskie krgi,

e nam nie dotrzymawszy pi,'ganie przysigi,

Twoje najwitsze przez to zniewayli miano.

Wszake to na kamieniu poda napisano, i

Ze tak strasznej swawoli i lekkiej uwagi

Twojego majestatu nie pucisz bez plagi.

Ci w swych koniech i wozach, mao dbajc o ci,

W zwodniku, co si w krwawym rozpociera pocie

Naszego zbawiciela, my ufamy w tobie. (

e si zemcisz w dzisiejszej swojej krzywdy próbie.

Oni witnice twoje obrócili w chlewy,

Chc nam wydrze ojczyzn, po nasze siewy,

Nizacz czysto panieska, i natury samej

Gwac prawa, adnego wstrtu, adnej tamy •

Wszelecznej niemasz dzy. Ju trzy czci wiata

Oziona ta sprona bestya rogata.

Boe, acz zatykaj grzechy nam twe uszy,

Odpu, abo odó sd; dzisia niechaj skruszy

Twa prawica smokowi okrutnemu te ky, i

Które jeszcze ciep krwi chrzeciask cieky.

1 »Czcmu nie w saniach^ pyta artobliwie Trbecki.
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To rzekszy bynie ostrym buatem od boku,

Razem pomknie sporego ku poganom kroku.

A co mu gosu w uciech, w sercu ^ staje pary,

orto Nue kawalerowi Chrystusowej wiary,

Teraz czas i pogoda, wziwszy Jezus haso;

To stado eunuchów, które si w nas w paso.

Gdy nam ich da Bog w rce, jemu ku ofierze

Rznimy. Pomoe miejsce, które sobie bierze

Gi)5 Dla zaszczytu poganin; tu mir z nami czyni,

Tu go omie, tu bdzie bity, gdzie zawini.

Hukn za tym ogromne trby, bbny, koty,

Zewszd okrzyk, prawie si regimenty gnioty,

Uprzedzajc do szturmu, grone grzmi armaty.

700 Hetman jako jutrzenka, gdy na ran wiaty

Rumianej kaauzuje na zodyak zorzy.

Gdy sam wprzód idzie, serca onierzom przysporzy.

Ju naszy row równaj, ju rkami robi.

Ziemi rydlem, krzemienie oszkardami skrobi.

705 Ju w kilku belluardach gdy ich oów sparzy.

Zbici, abo od wau pierzchnli janczary.

Ju polskie regimenty, szykiem szedszy caym
Za tureckim sprawuj swe szeiegi waem.
Ani ci ani owi, co si z nimi dzieje,

710 Wiedz. Naszy nie mog poj swej nadzieje,

Jakoby ich przerzuci przez tak przykre way,

Które choby adnego odporu nie day.

Wolne rce majcym trudny przystp na nie;

Dopiero gdy tak gste janczarów strzelanie,

71.1 Pewnie nie uderzya adna kula pazem,

Odstrzeliwa i pi si przez row przyszo razem *.

Zapomni si poganie, a z wielkiego strachu

Ono swoje zwyczajne zawyj Haahu!

* W. 689 co mu staje pary P. 695 Do zaszczytu P. Kaauzuje =
przewodniczy. W Pozn. nieraz szyk sów lepszy.

* 716 i przez row pia si przyszo razem P. 724 onierz P. 731

cho wojen, czijm si chlubi stary P. 740 tak P.
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Rce dwign do góry, a gby jak saki

Otworz, jakby ywcem chcieli zje Polaki. 720

Ju byJo obrzezacow rzeza, strzela, i'upi.

Zewszd gasi ani si dopuszcza im kupi.

Lecz majc zoto w rku i kosztowne fanty.

Nie dba akomy odat na oficyanty.

Turcy si te postrzegli. ale póniej troch. 725

Moim zdaniem Husseim zarobi na soch,

Gdy si ubezpieczywszy Sobieskiego zwok,
Niespancj pod pierzyn wetowa szyrok.

Dopiero skoro go on rozruch ze snu budzi,

Szykuje na majdanie co rycdej swych ludzi. 730

1 w tym podrwi, wojennik cho si chlubi stary,

e nie wziwszy na obóz z wojska swego miary,

Czy e Kapan do niego mia wni niemieszkanie

Czy eby ludzi, jak dzi, móg sprawi w majdanie,

Jako widz, w obojgu barzo si oszuka. 735

Lub omyka, lub gupstwo, lub to bya sztuka,

Obóz tak wielki toczy, gdzie kiedy piechoty

Nasze, adnego wzgldu mierci i sromoty

Nie majc, opuszczaj dla zdobyczy znaki,

Krzyknwszy, jak na lepie wasne bior ptaki, 740

Kae komunikowi wraz uderzy na nie,

I nie jeden ywotem paci rabowanie.

Kiedy cisnwszy muszkiet, jeli si co bynie,

To bierze i to znowu dla akomstwa cinie,

A co lepszego chwyta, i tak dugo tego, 745

e abo nic nie wemie, abo biega, e go

Jako wróbla zastawszy poganin w wicierzu

Udawi i nie puci w jego wasiiym pierzu.

Podobno by tam byli do jednego legli,

Gdyby oficerowie czuli nie zabiegli, 750

Postawiwszy tam^ ostrym pikiniery murem
Gdzie Turczyn nad bezbronnym pastwi si piechurem.

' W. 751 Postawiwszy tvnet P.
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Zgoa tam rzeczy nasze ju byy na schyku,

Wszytek impet bez wszego trzymajc posiku,

755 Wydane jak na misne regimenty jatki,

I ju w zad odbieane patrzyy ostatki.

Strach w mstwo poszed Turkom, co kiedy si sprawi.

Skoro rce w rozbiegych piechotach zakrwawi i,

I z podych ludzi mierci na onierze stare,

760 Im ich acniej motduj, bior sobie miar.

Kiedy te w kilku miejscach wyrównawszy fosy

Konne chorgwie jako rozdranione osy,

Wpadaj; o saw im, Turkom o ywoty
Gra chodzi; ci si z musu, a naszy z ochoty

705 Siek, wzajeumym do krwie budzc si pochopem.

Sil przecie ma garniec miedziany przed trzopem.

Lekki prawda poganin i ko pod nim wiey,
Lecz Polak natarczyvA^y w elaznej odziey,

Chyba kto mia miszy trzos i kaftan nabity,

770 Tak okazya mierci, jako i zaszczyty.

Byli, co zoto jedli, nie majc gdzie chowa,

Zkd ich przyszo po mierci anatomizowa.

akomstwo czy to zazdro, czyli serca drenie,

Czy to jeszcze Midowe b\o pokolenie?

77.^. Wszdzie mstwo ma w swojej zostawa e.stymie

I nieprzyjacielowi szkoda przy Chocimie

Uwóczy go; owszem si Turkom i^rzyzna godzi.

Lub to z desperacyej lub z cnoty pochodzi.

Ze bitniejszych caa mie nie moe Eunipa,

780 Gdy ko konia w szeregu, chop celniej szy chopa;

Co elazo, to buat; zna w mainyni rzemieniu

Porzdek; zna niezmierny dostatek w odzieniu;

Wszytko jako z regestru, lubo do rynsztunku.

Lubo do ochdostwa jedzenia i trunku

785 Naley, do pieszczoty raczej i do pychy.

Których ledwie sta mogo na wiotche cwelichy,

* W. 758 ukrwawia P., 764 a tame z ochoty P,, w. 733 to czy

zazdro P.
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Dzi si szerz w jedwabiu, we zocie si byszcz,

Skoro z niego wiat cay odr i obiszcz.

I szkoda ich mym zdaniem komu lekceway,

Bo jako zdoby mogli, tak broni i zay 790

Umiej: dzi e o nas trzymali tak podo.

To ich te do tak szpetnie przegranej przywiodo.

Lecz wracajc do bitwy, gdy si tu z pogany

Przedr pawszy pancerni, przez rowy, przez ciany,

V\^ majdanie uganiaj, i ju im by silny 795

Poczyna nieprzyjaciel, a od bramy tylnej ^

Wali si husaria pod hetmaskim znakiem.

Tyme sw Jabonowski wprowadziwszy szlakiem,

Krusz drzewa o tuste bisurmaskie cierwy

A ci rce nie wierzc, w nogi; kto najpierwej,

Ten uciek i najlepiej. Dopiero gdy z tyu

Litwa si te ozowie, wykopawszy z iu,

Ci do zamku, ci w pole, drudzy jako lepi

W srog przepa, e si a trupami zasklepi,

Lec na eb i z komi. O jak ich tam si
bmierc, naj pierwszy maj grób; ostatni mogi.
Ztd zna, e wszytkie strachy, wszytkie mierci, mki.

Czeka rozgniewanego przenosi strach rki;

Cho mniejsze, co gdy z blizka straszne rogi skada,

W wiksze niebezpieczestwo zwyczajnie nas wbada. sio

Jue wierzy Husseim, e si wróka mieni

Ich bonzów, e mog by Turcy zwycieni,

Nie zaraz, a dokument przyniesie mu pewny

Pukownik wielki jego faworyt i krewny

We bie cios i na wylot przestrzelon szczk. 815

To si Machometowi oddawszy w opiek,

1 W. 796 az od ciany tylne} P., 799 o goe P., 800 Ci juz rce P.

;

dopisaJ Trbecki do w. 797 i 798: Pukownik Polanowski ich wodzi. —
Jabonowski wda ziem ruskich, w. 804 Turkami P., 807 Cho mniejsze^

kiedy z blizka srogie rogi skada P. Po wierszu 810 zamieciJ P. 16 wier-

szy na chwafó Litwy, RadziwiWa i Inn., dodanych oczywicie w dalszc-j

przeróbce. Przy w. 812 dopisaJ Trbecki: bonzowie, prorocy tureccy.

Wirydari U. 10
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Kinie kaf i ledwo ^ nie dzierc si chwosu,

Prawie na olep biey najprociej do mostu,

Ani ufajc pierzu, bo pywaj gsi,

820 Widzc, e Gaur ziemi ze krwi jego miesi,

Z kilkaset odwaniej szych i podobnych sobie,

Co ko moe wyskoczy, ku Kamiecu skrobie.

Rozkazafci by komu Sobieski zawczasu

Od okopu do mostu tamtego strzedz pasu.

825 Rzekszy prawd, bano .si, z Chocimskiego aby

Zamku do nich nie bito, gdzie si same baby

Z kilk ydów zamkny, oprócz przyrodzonych

Dziesi majc szmigownic w miszych murach onych.

Trafiaj si omyki ludziom, bowiem i te

830 Nie miay im by grone, kiedy nie nabite

Chyba strachu adunkiem, dalej okcia który

Nie siga i to zawsze do gotowej dziury.

Lecz gdy si ich tam wicej z przegranej nagarnie,

A most zwiod za sob, nie chce hetman marnie

835 Drogiego trawi czasu, proch psowa z oowiem;

Skoro zamek oddadz, puci ich ze zdrowiem.

Wic kiedy si ju przez most sam pasza przeprawi,

Nie odjedzie, ae go z grunta podziurawi.

Pozrzuca tu i owdzie niez wiercone dyle,

840 Gotowa samoowka, nic nie dbajc, byle

Sam uskroba i z tymi, którzy w jego tropy

Uciekli, opuciwszy chocimskie okopy.

Widzc wodza za mostem, co ywo do mostu

Sunie si po tysicu, po kilkuset, po stu,

8*5 Lec z dziur jak z przetaku na stronie obiedwie,

Tak ludzie jako konie, e bystry Dniestr ledwie

Garn ich na do zdole; ubywa mu biegu

I jako po gwatownym ddu wylewa z brzegu.

Szumi nad zwyczaj barziej, ale w onym szumie

850 Kto si przysucha, acno ludzki gos zrozumie:

• W. 817 P. zawsze ledwie nie ledwo. 818 Ledwie nie oklep ...ku

mostu. 827 Z kilk drabów. W 840 nic on nie dba byle P.
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w tej. w tej krzywoprzysicy, którzy bez bojani

oiniecie mir narodom, omyjcie si ani.

A jeli zimna kpiel mao takiej winie.

I znajdzie dno w dniestrowej wasza zo gbinie,

Wygrzeje j w siarczystym wiatr jeziorze warem 855

Wiecznym ^ ogniem kipicej mazi, wespó z carem,

Zbójc wiata caego; tak si Bog nad czeczym
Uporem, swej mci krzywdy, wod, ogniem, mieczem.

Widzc Turcy wielki bd i dziurawe mosty,

Jedni zaraz wpaw id, drudzy midzy chrosty sco

Kryj si: nie chcieliby w to zimno ryb owi,
Zwaszcza gdy si tak aden nie moe uzdrowi,

Gdy z naszego obozu sto tysicy czurow

(Bya i suszna czelad) berdyszow, kosturów

Nabrawszy, wybornego komunika prawie ser.

Zdaleka wiktory poznawszy po wrzawie,

Ochotnym dla zdobyczy wyprawi si biegiem.

I potkaj z owymi nad dniestrowym brzegiem.

Kiedy kto hurmem gsi naenie do stawu,

Tylko e ci gsiego nie umieli pawu, sto

Tak wszyscy jako w otcha w gboki nurt skocz,

A skoro si im ciepe koszule zamocz.

Oczy na wierzch wya, wargi drotem stan.

Zby z jzyka robi drobiank siekan;

aden z nich poowice nie dopyn toni, sts

Bo wszyscy pospadawszy poszli na dno z koni.

To ci tak od Neptuna w bystrej rzece marli;

Którzy si za przez ognie, przez miecze przedarli.

Wolc ka z marsowego dekretu ywoty
W otwartym polu, albo sroejca poty sso

Pomoe im fortuna stan na Cecorze?

Odwanym mier przepuszcza, przeladuje tchórze.

^ W. 856 Wiecznie P., 862 Zwaszcza gdy i tak aden nie niog

si uzdrowi P., 876 Wszyscy poodpadaicszy li na dno od koni Pozn.

Nastpuj w Pozn. cztery wiersze, porównanie zawojów z kluczem u-
rawi. 880 W otwarte pole Pozn.

10*
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Kto im bdzie przeszkadza, sam przy tym by musi;

Acz skoro wojsko ujrz, chyo si przydusi

885 Ta w nich odwaga, jednak poco nazad wraca?
Wszdzie umrze, i owszem lepiej ten czas skraca.

Kto si na mier rozmyla, dugo mówi o niej,

Ten si boi. Tu szybkich ^ popuciwszy koni

Desperackim impetem i ostatnim musem

890 Na naszych jako w otcha lec z Kurtiusem,

Którzy dugo czekajc, im barziej im wadzi

Zwoka ona, tym wicej okaziej radzi.

Przeczuwa to albowiem mdry hetman, e tym

Do rozpaczy przyj miao; e wielkim impetem

895 Przebi si mieli w pole, przez szable, przez piki,

I dlatego tu pewne ordynowa szyki.

Wic i liczb i serce majc nad pogany,

Kady zwali swojego, e od jednej rany

Kady poleg, na ostre lubo wpad na strzelce,

900 Godniejszy nad dniestrowe pochway topielce.

Owo zgoa ci tylko uszli rki naszej,

Którzy przez most pomogli kompaniej paszy.

Janczarowie e pieszo biega nie nastarcz,

Wszyscy leg i ywot swój na mier frymarcz,

905 Najwyszy janczar-aga, paszow trzech, nu iny

Barzo dugi wojskowej katalog starszyzny.

Jedna cz do wizienia posza, druga trupem

Pada, usawszy pole niezmierzonym upem.

Wszytko, z czego wschodni wiat zdarli i poudnie

910 (Jakoby na prezent tak si do nas cudnie

Wyprawili) tu znios, lecz ktoby regestru

Chcia si dowiedzie, trzeba do rachunku Dniestru,

Który jako Paktolus do kilku lat drugi

Zoto i purpurowe bdzie toczy strugi.

* 888 wszystkich ... koni P., 891 Którzy dotd P. Po w. 900 na-

stpuje w Pozn. 6 wierszy — Jakozkolwiek ci tylko i t. d., w. 901, 9U8

pola, 909 odr.
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Ale cho to oboje za czasem ustanie, ois

Bd nam ^ pamitali na wieki poganie.

Gdy z naszych jedni wzit ciesz si zdobycz,

Cnotliwszy w ciele razy i postrzay lecz.

On chory, rzeki' by kto, e powiadam bajk,

Co mu w szturmie od drzewca oddarlo kitajk, 920

Gdy z winia chopiec jego szarawary zdejmie.

Swoje nalaz chorgiew, wesoy uprzejmie.

Najwiksz to zdobycz stanie mu i zyskiem,

e go nie uszkodzia fortuna igrzyskiem,

Owszem czego zamyli nie moga nadzieja, 925

W takiej kupie przy hcu wydaa zodzieja.

Tak ci naszy chwalebnie zwyciywszy, jeh
I to rachowa, wielkie zdobyczy odnieU.

Pokaza wity Marcin, e prawdziwie szczodry.

Jako bywszy onierzem paszczem swojej biodry 930

Odziewa ubogiego, teraz królem w niebie

Zostawszy, a nie mogc da szat komu z siebie:

Zdar Turkom z grzbietu futra i kosztowne szaty,

A swe na przysz zim ustroi Sarmaty.

Postrzeciesz si onierze, sprawa bowiem z Bogiem, 930

Nie dacieli, nie bierzcie nic ludziom ubogim,

Gdycie nie do potrzeby wasnej, lecz do buty

Obóz on nawieziony, pene dzia reduty,

Koni, muów, wielbdów, szat, futer, piercieni,

eby je Annibalem w kartagiskiej sieni 940

miele korcem móg mierzy, rynsztunków, pienidzy,

Zota, srebra, namiotów, prowiantów, prdzej

Ni we cztery godziny, gdzieby by po trosze

Sawny wiatu Spinola kopicy aprosze,

Przez cztery lea lata. wodza swego gow 945

Turkom wzili, na któr koron laurow

* W. 916 na (lepiej, nie nam). 918 rany. Po w. 926 w Pozn.

22 wierszów wicej, o mierci Pisarskiego i Stefana Potockiego (syna

poety); przy w. 919 odsyJa Trbecki do wierszy 521 i inn., gdzie o tej

chorgwi mowa. 930 paszczem swoim biodry Pozn., 932 ani mogc.
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Niech wije Wiktoria i wród jego Pola

Tysic wzitych chorgwi z Konstantynopola,

2 tym sawi charakterem: Tu pady na nice

050 Sobieskiego buaw tureckie ksiyce.

Dzi pierwszy raz poznali, e by zwycieni

Mog. Nieche twój klejnot wiecznie si zielenic

Niech zota i szczliwa rok po roku niwa

Tobie dary Cerery przynosi do niwa,

oftfi Niech kwitnie, niech nie zwide zawsze rodzi bobki

Na nieodrodnych wnuków pamitne nagrobki.

Wjedaje ju na tryumf, Janie Bogu miy.

Gdzie Krakus z jednej, Wanda z drugiej ci mogiy

W miecie swoim witaj, na których wybity

960 Znak nieprzyjacielskimi zniewagi kopyly

Jeszcze trav nie zarosi: tu Wgrzyn, tu dumny

Suderman swym tryumfom znaczyli kolumny.

Ju tu Ru wiaroomna, jn Siedmiogrodzianie,

Niestateczna Woosza, b\li i Multanie,

965 Tu grui)y mierzy Moskal i Niemiec cho cicho

Zaglda; wszytkie zgoa tu si garnie licho.

W ostatku krwi domow skoczy, jakby mao
Od tych si jej (cho ordy nie wspomni) rozlao.

Czym uwiedziony Turczyn kae jak na tuzy,

970 Majc z Tatar przywodzcc, z Rusi kaauzy.

Z którymi pojedynkiem, na co sw rzecz zdobi.

Cho nie w takim cinieniu^ mielimy co robi.

Wszytko pokn nadziej i swoj wielkoci,

T^ mu si pierwszy opar, ty mu stan koci.

975 Im sroszy nieprzyjaciel, (-jczyzna nuniejsza,

Wikszy strach, tym ci suszniej chwaa teraniejsza

Potyka, wic i Krakus i Wanda z swej tumby

Patrz na powrót z mzg oliwn kolumby,

' W. 952 dopisano: Tarcz herb Sobieskich, drudzy sowi ten herb

Polo w Polu. Po w. 956 nastpuj w Pozn. 14 wierszy, o chorgwi Hus-

seinowej, zoom-j darem w Rzymie papieowi. 970 kaauz, wódz.
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e te kiedy la Argo, po szturmach tak wielu,

Pod twym rzdem szczliwym oschnie na Wawelu

A my z Jez i obfitej krwie szlacheckiej prdu
Uchwycimy si Pola Sobieskiego ldu ^

Wjedaje ju na tryumf, gdzie dostojne czoo

Ziotym wiecem polski ptak oboy na kolo.

Czeka ci w progu szertsg witych krolow dugi.

Którzy marmurowymi okryci frambugi

Na zit-mi, w niebie yj, dzi yczliwe chci

Znosz, odnawiajc w twej swe dziea pamici,

Chwalebne wiktorye. wysokie kocioy,

Dzikuj, e za twoj szabl ich popioy

I ich koci bezpiecznie odpoczyn w grobie,

W niebie miejsce gotujc, ale póne tobie.

Wita ci lu Bolesaw z Chrobrym Krzywousty,

Bo miay spad z regestru dla swojej rozpusty.

Wita wielki Jagieo, par mieczów w skarbie

I swoje prezentujc tryumfy na karbie,

Zygmunci, Kazimierze; ale naprzód Ucz
Wadysfawa i Jana^ cne Jageowicze,

Tamten Warny^ ten si za pomci Bukowiny,

Tamtemu mierci, temu przegranej przyczyny.

Wjedaje ju na trycmf, polski Scypionie,

Niech ci sprzga Azya i Afryka sonie,

eby koa pod tob ogoszami spite

Cigny, bo na matki swej zgub zawzite

Tamte wiaty uskromi i ku twojej chwale

Syfaksi i okrutni padli Annibale.

Wjedaj na tryumf, bowiem nie pi rzymskim prawem.

Lecz pidziesit ty.sicy pobi bojem krwawym.

Niechaj wielki Pompeius zgod wszego wiata

Prowadzi na tryumfie walnym Mitridata,

1 Dwa wiersze podobnego yczenia dodano w Pozn.; dalej dopisa

Trbecki: »Omen przyszi'j elekcyej«.

* Wadysawa z Olbrachtem, w. 998 ten ze si pomci 999.
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Niech Jugurt Metellus, sawny Perseusza

Emiliusz, okoo rzymskiego ratusza

Wodzi; niechaj trzy August, pi Juliusz zoy '

Swych tryumfów, na które wszytek wiat zuboy.

1015 Niech si tu wszytkie zbior, które a do skonu

ród Rzymu i wielkiego byy Babilonu,

aden z tob nie zrówna, za którego wozem

Nie kroi, nie hetman idzie, zwizany powrozem,

Fortuna z Inwidi, co tych wszytkich razem,

loao Niestatecznoci swojej aosnym obrazem

Skoro z stopnia godnoci najwyszego zbody,

Z igrzyskiem nieprzyjació na tryumfie wiody.

Czemu? bo to nie Jowisz, nie Mars z Apolinem,

Szataskie instrumenta. ale Bog tym czynem

1025 Rzdzi, wieczny odpajca, kto mu szczerze suy;
Fortuny z Inwidi dzieo tu niepuy.

Wjedaje ju na tryumf, Janie Bogu luby,

I przycieraj obiema tym poczwarom czuby.

Wjedaj, kdy przed inszych mile na ci wiel,

1030 Którzy si dzi z twojego powodu wesel,

Patrzy on twój wdziczny dziad, a po wosie siwym

wieci si spita wiecznym korona ogniwem.

Mczeskiej dostojnoci pomieniem mu szczerym

Twarz ponie, jak by tu by Skinder z Kantymirem:

1035 O moj wnuku jedyny, godna krwi korony,

Tedym a dotd lea starzec niezemszczony.

Acz yj, i jako mi widzisz królem, ale

W takim ci dzi honorze, w takiej widzc chwale,

Peen afekt pociechy, zemszczonej krwie ros

1040 Do twego pomazania, wielki Janie, nios.

W te dziad, w te zasi sowa rodzic ci przywita:

Tobie, tobie, synu moj. rzecz to naleyta,

* W. 1013 Niechaj swoich tryumfów pi Juliusz zoy, Trzy August,

na które i t. d., 1023 bo tu Pozn. Po w. 1028 nastpuje w Pozn. ob-

szerny ustp o 134 wierszach (u Krzepkiego 999—1132) o szeciu koro-

nach, civica, navalis i t. d. ofiarowanych Sobieskiemu; w. 1034 Gore twarz.
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Dziadowsk i krew bratni zmy pogask juch,

Na tym miejscu, kdy mi z naleyt skruch

Przysiga trzyma pokój; oto z twoim dziadem k

Wrodzonej tobie cnoty stoimy zakadem
Przed Bogiem, który jako ci dzi w katalogi

Krolow polskich wpisuje, tak wszytkie twe drogi ^

Lubo w prawo, lub w lewo i sceptrem i mieczem

Szczci bdzie, synu moj, w tym ci ubezpieczym. i

Wic nim ly na teatrura tak wspaniaej sceny •

Wnidziesz, kocz ciiocirask prostymi kameny.

Jeszcze krwi bisurmask hetman polski ciepy

Z wielk pokor przez trup kwapi si tam skrzepy,

Kdy Machometowi w naznaczonej szopie i

Nasz powiconej wody kapelan pokropi,

straszliw go ofiar chrystusow czeka,

A szatan z swym orszakiem przed krzyem ucieka.

Dotd, e obóz wzili, nie wierzy, Gaurzy,

Ale skoro go z miejsca ksidz mir wykurzy, i

Ruszy si na powietrze, kdy dugo duma.

Czy wróci do Stambuu i swoich, czy tu ma
Czeka w Kamiecu, e si lud jego pokrzepi,

Nakoniec: wszdy dobrze, lecz doraa najlepiej.

Bodaj pragnc cudzego nie przybecz swoim i

Turcy, rzekszy polecia za Dunaj i z rojem.

Skoro diabe ustpi, zaraz ku czci boej

Poczn hymn, który wity napisa Ambroy.
Sam hetman przed figur padszy paskiej mki
Unione wielkiemu stwórcy czyni dziki. i

Ze skruszona u niego miejsce miaa moda
I zpad na eb z hardego bisurmanin sioda.

Postrzeg, e z tob zadar, z tob wstpi w szranki,

Nie z nami, których dotd wstydzi si i wzmianki,

1 W. 1048 i 1049 tale i wszytkie drogi twe lub w praw lub w leic.

Przy w. 1031 i 1041: St. ókiewski, kanclerz i hetman w. kor.; Jakub

Sobieski kasztelan krakowski; w. 1054 przez trup tam kwapi nieskrzepi/

Pozn., 1064 kdy dobrze P.
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1(175 Niegodnych poczytujc dobycia swej broni,

Tu go, tu sprawiedliwa twoja porasta zgoni.

Boe, który masz wszyticie pospolite rzeczy

I ich sprawy w regestrze, widzisz, co do przeczy

Przywiodo nas z ivozaki, tak krwawej, tak dJugiej —
11180 Ziemia piugow i ziemie zapomniay pugi —

emy Turkom przymierza dotrzymah cile.

Gdy z nimi na wspaniaym Wadysaw umyle

'

Wojny pragn, a wszytkie broniy mu rady,

Da miecz chopstwu, eby przyj t drog do zwady,

1085 Ale chopi nie z Turki, lecz z nami uparci

Wolnoci, jako niedwied gdy dopadnie barci,

Z nami mówi, ju to lat trzydzieci za pasem,

Z kocioów^ twych ruin, z okrutnym haasem,

Wojuj i skoro im przybierzem ryngurty,

um Poddaj si i prosz na obron Porty.

Tak co nas zwadzie mieli, to si na nas zgodz.

Nas kroi nie móg, a chopi Turczyna przywodz

Do zamania przymierza, bo akom.stwu koca
Niema, wic racz by Boe sdzia i obroca

1095 Niewinnej kausy, klor })rzed próg twego tronu,

Z unionoci swego oddajem pokonu.

Niech e to ottomaskiej w rozum idzie Porcie.

A lu kiedy si kapan bierze ku eksorcie,

Przestrzee go Sobieski, e by jak najskromniej

1100 (Chocia jego i sówkiem osoby nie wspomni)

Mówi o wiktoryej, któ z Bogiem do dziau?

Jemu chwaa tryumfu, nam kara zapau,

Póki dzie po dniu, póki noc po nocy biey,

Jemu za wielk dobro, nam za grzech naley.

1105 Tu stan Merkuriusz, ale z jego miny

Zna, e jeszcze nie wszytkie powiedzia nowiny.

1 Do w. 1082 dopisa Trbecki : iWadysJaw IV dobr to inency
czyni, ale to mierci jego si odmieiiio«, 1088 Z notoych kocioów ruinr;

Pozn., 1U89 « skoro P., 1095 pod proy W Pizy w. 1099 przypisa Tr-

becki: sModestia jegot.
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Oka ze mnie nie spuci, chwiejc potym gow
Ciko westchnie. O nader pociech jaJow!

O jako adnej niema bez gorzkiego alu!

Wielka rado na wiecie, cukier na krochmalu: mu
Który skoro malutka oblie dziecina,

Poty jego sodyczy, póki w uciech lina,

Ostatka i pies nie chce. Przebóg na trucinie,

Na szczyrym arszeniku, co go ledwo linie,

Widnie czowiek mizerny, jako w ogniu ziele, iir>

Zasadzono wszelakie pod socem wesele.

jako krotki, jako czas miechu malutki

Rzewliwymi paczami oblewaj smutki,

Ze gdyby kto zy swoje do naczynia zbiera,

Co rok by si w nich skpa, co, gdyby umiera. 1120

Pewnie by w nich uton: tak te krople spore,

Które oczy frasunkiem wyciskaj chure.

Gdy nie tylko swe, ale swych przyjaci(j razy

Opakujem. Sen nawet od takiej zarazy

Nie jest wolny. Tak nierzkc tego, co nas boU. iirs

Lecz coby mogo bole w miertelnej niedoli,

Litujemy. Niestocie, o mizerna nader.

Za on jeden naparstek miechu dziesi wiader

La ez, lubo czujemy, lubo si nam marzy.

Musimy nie?zczliwi spokiwa go z twarzy ^ iiso

Na co tylko na wiecie czek pojrzy swojego,

Myli, gdyby zgino, al by mi i tego.

Lecz im dzieciom pikniejsze matka daje czaczu,

Biorc go nazad, zawsze wicej bywa paczu.

Zwaszcza gdy mdre, dugo mu to w oczach stoi; ns^

Nie zaraz go z rzegotk, wziwszy klejnot, koi;

Dugo sarka, a drugie tak bdzie zacitym,

e go rada nie rada matka musi prtem.

1 nam, i nam tak liczne mier wydziera czacza.

Ze drugi oszalawszy ledwo nie rozpacza. luo

W. 1130 spokujcic go z twarzy P.
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OdkupUby ywotem, daJby wszytko co ma,

Ale te i ona wie, co zoto, co soma.

Póki wiat nie zepsuje * czart przez swe machiny,

Kamieni cnot wybornych nie wyupa z gUny

b Serc ludzkich, ach niestocie! saba folga, to to

Nad wsze szacunki pery mikkie trzyma boto.

Niech si nikt nie dziwuje, kiedy rodzic czuy,

Wiedzc, co go kosztuj one karbunkuy.

Przed czasem, ach prziid czasem ledwie i to z kta
) Oglda pozwoliwszy swe klejnoty przta,

I w tej skrzyni powszechnej ukada je na dnie;

Gdzie acz za czasem boto ^ z kamieni opadnie,

Te kamienie w tym glancu, w tyme wyjmie zocie,

Tylko e w jubilera lepszego robocie,

> Skrzyni w drobne ogniowi poupawszy czwierci.

Kroi niebieski na tryumf z czarta, z wiata, z mierci.

To rzekszy Merkuriusz znowu si zasadzi.

Sucham ja, do czego on dyskurs swój prowadzi.

Powiedziawszy mi rzeczy wesoych tak wiele,

) Niespodziewane treny i lamenty ciele;

Ju mi o mierci paskiej uwiadomi wprzódy.

Ach czemuby nierado, jako kamie wody,

Tego serce nie przyjmie. Nie mog si i ja

Domyli nieszczliwy, e ta oracya

b Do mnie wanie naley. To westchnwszy znowu,

Nie sam, rzecze, kroi mierci dosta si obowu.

Nie jego tylko ecie znaczy ten pas czarny.

Cho ci mu pikniej byo umiera u Warny.

Sia alów, sia nam trosk ten tryumf miesza,

) Owszem, jeli oboje kto na szal wiesza.

Jako wiele rodziców, on, krewnych, sióstr, braci,

Przyjació i dobrych sug na frymarku traci;

Gdzie wesele, tam wszy.scy z przyrodzenia bie,
Twoje ale do ciebie samego nale.

' W. 1143 nie popsuje P., 1144 nie wyupa P., 1152 zoto P. (za-

miast boto).
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Ju Pisarski i jogo mierci towarzysze ^
i

Ojczynie si dzielnoci swoj nie popisze.

Ledwie za dziesitym leg bohatyr postrzaem.

Trzydzieci ran wytrzyma, leg. lecz si wprzód waem
Trupów okry tureckich, a na mnym ciele

Piramis si z uomków dzid. strza, szabel ciele. i

Szed z rotmistrzem porucznik Bobowski do raju.

Ani ty Biaobrzeski, ani si ty Maju

mierci wzdrygasz z Rzeczyckim, z Roniatowskim, ale

Wespó si niemiertelnej dostajecie chwale.

Uowiony i owczy koronny w to sido, i

W to Nowowiejski; w te wpad mny Motowido.

I inszych kawalerów, krom prostego gminu,

Wiele do ostatniego przyszo tam terminu,

Którzy dzi w ciepej jeszcze purpurze krwie czystej

Z rku wielkiego wodza wieniec zotohty, i

Znak mczestwa, co wiecznie na ich skroni kwitnie,

Bior, ani ich radz aowa tak zbytnie.

I on twój syn kochany, on twój Stefan luby.

Kiedy ici Bellonie uczynione luby,

Tak mnie, tak si dobrze w pierwszym polu pisze. u

Ze stare wiki równa, celuje maisze.

Cieszy si Mars i orze polski, gdy w tym roku

Ogie mu muszkietowy ani soce wzroku

Tpio; ledwie z pory ach, wyszed dziecicej,

Ju go ojcze, ju matko, nie ogldasz wicej. i;

Tu lotem, którym przyszed Merkuriusz zniknie,

A mnie wskro serce ostra nowina przeniknie.

1 by nie zjazd przyjació, tak cik chorob

Ju bym w grobie z Stefanem i z sw by Niob.

Oczy jednak nasze ez nieprzebrane stoki, 12

Ae do grobu lej z martwych serc opoki.

* »VVylic2a znaczniejszych wojskowych, którzy w toj potrzebie zgi-

nli« Tr., dodajc przy w. 1185 Zaleckin, a przy 1193 wsyn autora tego

tame zabitya.
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Próno nad pronooiami. w?zytko próno zgoJa,

Lec z koni rycerze, i korony z czoa i.

748. Panegiryk najjaniejszemu królowi a panu swojemu
miociwemu, przy nizkim do nog upadzie t lich autor

prezentuje poczt.

Kiedy po dugiej naj pierwszy raz zimie,

Pugu si oracz pracowity imi,

Szukajc w pocie czoa chleba sztuki,

Zaraz obaczysz sroki, wrony, kruki.

5 Skoro wywróci i ziemi podrobi,

Zwyczajnej w brozdach patrzajce zobi.

Orze z inszymi swego rodu ptastwy,

Do tak wzgardzonej nie spuszcza si pastwy;

W to pole raczej ty i tara chciwe

10 Obraca oczy, kdy widzi ywe.

Najmiociwszy królu a moj panie,

Z wiatem to weszo i z wialem ustanie,

e jako muchy do ogniowej uny,

Ludzie do nowej cisn si fortuny.

15 Nikt si z czym moe popisa, nie leni:

Gada papuga a kawa szepleni.

* W Pozn. jeszcze cztery wiersze alu po Stefanie dodano. Do ca-

oci i do w. 1186 (o Motowidle) dopisa Trembecki: »NB. Dziwnej to

faski boej dowód (któr znal kroi Jan Sobieski), e znowu w lat 10, tu

jest anno 1683 pod Wiedniem otrzyma take nad Turkami wiktori. —
Motowido by to krewny moj po matce, bo go Stoiska (z której familiej

bya matka moja) zrodzia. 1 w tym uwaa trzeba boskiej woli dispositi,

bo ten Motowido w potrzebie z Kozakami i ord pod Korsuniem wziy
by od Tatarów i do Turków przedany i do galer przykowany, gdzie lat

kilkanacie niewol t cierpic, tandem przez kawalerów maltaskich gdy

galery tureckie znieli, wyzwolony z tej niewoli do Polski si wróci

i niebosz. kroi Jan Sobieski uczyni go rotmistrzem nad piechot wgier-

sk, na której szary ledwie co nad rok jeden bdc, zgin w szturmie

chocimskim od Turków; i tak widz, e mu si znaczyo z pocztku, i

mia od pogaskiej rki zgin. Czego al si Boe, bo by kawaler grze-

czny i dzielny. Reuiescat ergo in pace, et lux perpetua luceat ei«.
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Niechaj miesiczne w peni wieci koJo,

Przecie noc noc, przecie nie wesoi).

Co kiedy zami i pogasi knoty,

Rzadkich gwiazd widzim po niebie siroty. 2

Lecz skoro soce wznidzie na oijoki,

Wróci dzie biay rozegnawszy mroki.

Ztd zwyczaj starym, gdy poczo wita,
Z wielkim go krzykiem i aplauzem wita.

Pod obcych krolow panowaniem dugim, 2

Gdzie ^pena sto lat zbiego swoim cugiem:

Gdy nam w Augucie nie stao dziedzicznych.

Przybieralimy panów ogranicznych.

Przez niedonych biaychgow zamcie,
Wspak si sarmackie obrócio szczcie. 3

Pogasy lampy, które wiecznej chway
Na polskim niebie pomieniem gorzay.

Noc zgoa ze dnia, gdy w lewo i w prawo

Lec. nabyte prowincye krwawo.

Wszedci by ksiyc na tak smutne sfery 1, 3

Lecz niedoniosszy i jednej kwatery.

Na samym nowiu, gdy jeszcze by szczury,

aosnej mierci zakryy go chmury,

Gdy si niesforne rozbiegay cugi.

Jako Faeton wypad z wozu drugi. 4

I czekay nas aosne odmty;

Ale skoro ty wszed na firmamenty.

Wielki marszaku, peen wodzu grozy;

Pozna ko jedca i soneczne wozy.

Skoro ojczyste pole swe otworzy 4

Na polskim niebie jako drugi orze,

Bystrym po naszym zodyaku lotem

Ju dwu dzie swoich sigasz koowrotem.

A dzie jak znowu i liczna pogoda

Po onej burzy, bo kiedy niezgoda ó

1 oNa króla Michaa skomma« Tr.
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Midzy planety, stara to nowina,

e i na ziemi bywa mieszanina.

A zwaszcza jeli pan doroczny saby,

Kady chce rzdzi, i mizerne baby.

55 Przeto niech czowiek w najwikszej turniei,

W prdkiej odmiany zostaje nadziei.

Bowiem z czego ci smutny wieczór odrze,

To ci za wróci na zad rano szczodrze.

Ile gdy z niebem nasze trzyma pole,

60 Iw górze bdzie dobrze i na dole.

Wiera to, moj panie, e na twoim fecie

Wszytkie si muzy zebray w tym miecie,

Kdy Apollo od krolow tak wielu

Miasto Parnasu synie na Wawelu,

66 ^eby twe dziea ku czci bogom witym
Zgodnych harmonij gosiy koncentem.

Gdzie skro dostojn, lecz nie bez Minerwy

Koron Pallas ozdobi najpierwej,

Potym sam Jowisz, gdy si z tronu sunie,

70 Da w rk bero przy gronym piorunie.

Mars i Bellona susznym zdjci gniewem,

Szabl na boku przypasuj lewym.

Wiem i to dobrze, e na takiej scenie

Nie same muzy maj pozwolenie.

76 Wszdzie papugi, abo krucy leni,

Sroki i kawy wmieszaj swe pieni.

Te nuc; insze daj na papierze,

Wszytkie w jeden sens, jeli wszytkie szczerze.

Bog, który w sercach ludzkie myli czyta,

80 Wie i niech karze kadego fallita.

Lecz wtpi, eby w kim tak szpetna blizna.

Tak sroga miaa znale si trucizna.

Kiedy si August i Ani oni wadzi

O pastwo rzymskie, co niebo uradzi.

Nie wiedzc kogo panem bdzie wita.

Rzemienik j(>den par kruków schwyta,
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Jeden cersarzem mianuje Augusta,

Drugi Antona, dosy na oszusta,

e im taU dttbrze sowa woy w nosy;

Nie chybi, jakokolwiek padn losy. w
Wic skoro j\ugust z tryuriifem w Rzym wjedzie,

On si z swym krukiem prezentuje w iirzedzie.

Ten wygodzone otwierajc usta.

Wita cesarzem zwycizc Augusta.

Odniós nagrod i podpor w ndzy; 95

Zajrzc mu jego towarzysz pienidzy,

Zwaszcza gdy mu te nic z nich nie udzieli,

Wni do cesarza i rzec si omieli:

Prosz, o panie, niech drugiego ptaka,

Jeszcze lepszego przyniesie piewaka. loo

W domu go, nie wiem dlaczego, zostawi.

Bo tamten bdzie co inszego prawi.

Wic (irzynios. Któ si zazdroci obroni?

A kruk: Witam ci. cesarzu Antoni.

Rozmial si August na on koncept prdki, loa

acno o takie zawsze obojtki.

Krukowi miso, czowiekowi kruki
',

Zwykym pochopem do takiej nauki.

Nie przez krew królu, panie moj, i rany,

Dla swych cnul na ten urzde obrany. nu

Wolnym' gosy na te poszed stopnie,

Których si sama tylko godno dopnie.

Ta zmikczy serca, jeli jakie byo,

Abo nie chlne, abo zazdroci*).

Któ tak szczliwy yje ludmi midzy, nu

eby której z tych nie podlega! jdzy?

Z fortun fawor, lecz nie bez zazdroci,

Z cnot nienawi, w jedne kolej goci.

Wielkie tu pole, gdyby po mych piecu,

Dowiadczonemu równe zotu w piecu, 120

* sAle w'gierskie< fmoneta) Tr.

Wirydarz II. li
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Najprzedniejszych cnol królewskich wybory,

Po twoim polu pikne stawia wzory.

Kdy si taki znajdzie ogrodniczy,

Co je rozsadzi, dopiero poHczy?

i5 Zgol poczwszy od bogobojnoci.

Gdzie pierwsze rzodo prawdziwej mdroci,

Wszytkie a wszytkie cnoty, rzek miele,

Jako otarze w efeskim kociele,

W twych paskich piersiach wiec si i ktoby

180 Chcia z nich po jednej zbiera, wszytkie groby

x\Ionarchovi . którzy osignli nieba.

Dla takiche cnot ruszaby potrzeba.

Bo co ci wszyscy, ty jeden bez sporu,

Masz z niebieskiego monarchy faworu.

185 Kto by tak dziki i tak by zuchway,

eby go twoje zhodowa nie miay

Paskie przymioty, eby najtwardszego

Nie schyli karku, pod rzd sceptru twego,

I onej z serca nie zoywszy dziczy,

uo Twej askawoci nie zay sodyczy.

Zdarzy do koca Bog t zgod, zdarzy,

Cho si te w kcie kto z Antonim czwarzy.

Tusz, e teraz taszy Kleopatrze,

Dwa kro sparznwszy na bero nie natrze ^

u5 Kogo Bog przez swe mianuje proroki,

Próno si dawi krucy. kawy, sroki.

Temu by panem z kandydatów wiela,

Kogo pomaza Bog przez Samuela.

Jeszcze ci promie nie widzia soneczny,

150 Kiedy z metryki przywileje wiecznej,

Jeszcze dziecin by i barzo mody.

Kiedy górnych gwiazd skuteczne dowody,

Co prognostyki dawno niezmylone

Wró, na polsk odbiera koron.

' »Na ksicia lotaryskiego i królow Eleonor skomma* ; Tr.

;

czwarzy si, droy si.
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Nie wtpi, e ta gadzina dla jada m
Szyroko pola chocimskie osiada,

I gdyby rozum by do apetytu,

Znajc przyczyn tak dobrego bytu,

e je do syta misem napcha tustem,

Witay by ci wszytkie dzi z Augustem. ico

Wic gdy osid twe ojczyste pole,

Prosz, niechaj te wolno bdzie pszczole

Po sodkie sawy niemiertelnej miody,

Lecie na twoje, królu moj, ogrody.

Gdy kwiaty cnot twych oblatujc pierwsze i65

Tysiczn ich cz, niedone wiersze.

Wyssawszy w ptastwa ronego haastrze,

W samsonowym ci ofiarowa plastrze.

On ze lwiej, ty go z ubrzej wyj szczeki ^.

Niewczesne sobie naleli pasieki nu

Bacy, co cudze wydzierajc ule.

Co pczoy zrobi, zjadaj w Stambule.

Zgadniciesz znowu Filistyni, kto by,

Co pokarm w ercy, miód w mocarzu zdoby?

Po dugich klskach lat trzydziestu blisko \i;,

Przyszlimy byli na urgowisko,

Jedne z moskiewskim intruzem, nie carem,

Sawn wyjwszy bitw pod Lubarem,

Kdy, niech jak chc swe tryumfy zoc,

Bito chrzeian z pogask pomoc, iso

Które posiki opacaj dusze,

Wyjte z wiecznej niewoli katusze

Krwi bosk, idc milionem znowu

Do bisurmaskiej niewoli okowu.

Ae do wzicia twojego buawy i85

adnej Korona polska niema sawy,

1 owszem hab i sromot wieczn,

Gdy to, co rk stary Lech waleczn,

t »ubrzy eb jest herbem wooskiego pastwa; Gadka Samsoiiowa

zadana Filistynom a Tr.

11*
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Odwanym sercem, krwi i potem znasza,

,
W krótkim nastpca czasie porozprasza.

Gdzie one kopce, elazne kolumny

Bolesawowe? Jedna, gdzie Dniepr szurany

Czarne, a druga, gdzie batyckie morze

Gboka Elba bystrym nurtem porze.

i
Gdzie grunwaldzki tryumf? gdzie Psie Pole?

Wstydliwe oczy Pilawcami kole.

Wyrzuca Gob dwakro oskubiony ^

Orowi. Szwedów na oczy. Kapuny.

Smutne Batoliy, aosne Korsunie.

,
1 óte Wody zorzecz fortunie.

Niech si nie chlubi darmo Beresteczko,

Jaki garnuszek, takie bywa wieczko.

Za królem S/iczcie. Zborów nas okupem

Zbawi, tu naszym postraszeni trupem

.. Orda z kozaki odeszli nas cali;

Nie wiem, kto wygra, my tryumfowali.

Zamilcz inszych dla wstydu, dla sromu,

W polu przegranych i traktatów w domu.

Ty pierwszy dowiód, e swoim poroem

I, Nka pogastwo bez pomocy moem.
Ty pod Podhajcy ma garci ludzi

Dokaza, e si darmo orda trudzi,

e wicej rozum, nili sia paci,

Zkd niechaj póni bior wzór Sarmaci.

:, Co kiedy serce przystpi do gowy,

Niechaj si szyrzy milion Kserksowy,

Niech zastpami zieti/i, moize flot

(By do Europy z Azyej piechot

Móg przej) zaoy, sk(;io wzi-I pogbek

u Od zej fortuny, tak go w may kbek

' >To jest klsk, któr naszy wzili pod Gobiem od Szwedów

i wie konfederati, klora mao nie da^a Lwowa w lce Kapan Paszy ;

dalej, przy w. 20'6: »Na kroia Kazimierza przymowka* dopisa Trbeoki.
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Zwi Teraistoklos tysiey czteroma,

e ledwie jedn ódk stan doma.

I których pacze, e za sto lat pewnie

Z tak wielkiej liczby aden czek nie ziewnie,

W kilku dni gubi; gdzie jele hvy wodzi. a^s

Ledwie e zajc na nich nie przewodzi.

Ty swej fortunie wyrzuciwszy lec,

W lot ukrainne odebra fortece.

Obronny Bracaw (gdzie w zoliwym zwizku

Smakujc sobie swobf-d po ksku 230

Przez trzydzie>ci Rui w^iaroumna rokow

Z Tatary, którzy na Polaków oków

Ku nie na?tarcz, zawarli si spou).

Wzi i liarderau przytare rog czou.

Mocny Mobilów, w mury i reduty, 235

Nieraz oblany krwi, trupem osuty.

Wielkim si polskim hetmanom opiera.

Tobie si podda, bramy pootwiera.

Ztamtd gdy si chcia uderzy o cian,

I ta si zniy, widzcy odmian 240

Mar.-^a z buaw, a tych idc torem.

Nie chcc z twym szczciem insze i uporem,

Dug swawol wyuzdane bydo,

Przyjmuj raczej w paszczeki wdzido.

Jeli te które twarde zby ciska, 2*0

Ostrym elazem dobye mu pyska.

I kdy tylko zdarzyo si pole.

Ganie ordzie z kozaki swawole.

Bd pamita klsk pod Kalnikiem,

Omieliwszy si z tob potrze szykiem, a.w

Bo wzili chost od ciebie tak spor.

Jako zwyczajnie twoj szabl bior.

Zgoa tnk naga rewolta fortuny,

Gdy ju nam szyli ssiedzi koturny.

Ju orze polski umiera pomau, -^f-s

Ze od samego wróci spoliau.
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Gdy jako feniks na twym polu drugi,

Sam sobie mistrzem ostatniej posugi,

Wielkim u wiata caego to dziwem,

» Kiedy umarszy jako znowu ywym,
Socem twej sawy w swej zagrzany woni,

A ptak jak znowu lata, znowu goni.

Kogo Bog kochfi, uowod tu widomy,

Jemu si same otwieraj bromy.

s Wszytkie ywioy stawaj do trby.

Jako do rki wiczone jastrzby.

Ty w ten czas, kiedy wywróciwszy nicem

Wolno szlacheck, ksiyc przed ksiycem *

I^ry si i z orem pod gobie puchy,

9 W które Kamieniec wzito nam rozruchy

I Kapan, co mu szpiklerze wyzoba,

Lwów okurzywszy, bez pomsty uskroba,

Bywszy hetmanem tye czyni z siebie,

Jakiby tryumf tylko nalaz w niebie.

f> Gdy w tobie sroga niewdziczno gniew mski,

Ojczyste szkody i sromotne klski,

Do pomsty i)udzi, w tej ijywszy niedoli.

Gdzie jako mówi: tu al a tam boli,

Obnje jednym uci to zamachem;

10 Potnym serce cierpliwoci blachem,

Rce uzbroi wyostrzonym mieczem

1 mstwem wygra wikszym ni czowieczym.

Godniej szy nosi laurowy wieniec.

Kto si sam, nili kto wemie Kamieniec.

.s 1 cnota, mówi, wyej nie dosie.

Na jedne pomst oboje ore.

Tedy zoywszy osieckim dekretem,

Swej i publicznej nad tatarskim grzl)ietem

' Dopisa Trbpcki: »Znowii nrzyniowka hipdiipmn królowi Micha-

owi, l;torego herb mie-iic by, a i Turczyn tego za herb uywa. Kapan

l'asza«.
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Mcie si krzywdy i nie uspokoi,

Ae do syta krwi szabl napoi. s

Nie sam Kamillus z Scypiony dwoma,

Jest u nas przykad niewdzicznoci doma.

Nie sam Relzary w Rzymie za swe cnoty,

I w Polszcz Dunin, dla prawdy lepoty

Dostpi; taka nienawi w warkoczu. <

Chciano, lecz nam kó nie miano czym oczu.

I owszem drugi olsn czasem woli,

Kiedy mu prawda wsypie w oczy soli,

Tak mu dokucza, tak go barzo parzy.

Gdy jego przy nim zostaj potwarzy.

Czas wilkiem kamstwu, prawda córk czasu,

I fasz zwyczajnie spuci kwint z basu.

Nie Narses to tu i z Koriolanem,

Co tak by ckliwym i tak nietykanym.

Ow dotd pomst w sercu swoim nieci, •

Ae Rzymowi pod nosem zawieci.

Ciocia przeprasza, cho mu si za asi,

Jego krwi swój gniew i te ognie gasi.

Tyme impetem w ogniu i w elezie

Chce Koriolan ici si Nemezie,

Kiedy w nim ledwie matka, ona z ksieni

Krwawymi Izami propozyt odmienia.

Ojczyzna, wolno i kocioy boe,

Sia to troje w dobrym sercu moe.
Ale komu gniew a bo boja radzi. ;

Zawzitej pomsty z niego nie wysadzi.

Cika rzecz znosi, cho kto winien kary;

Niewinnie cierpie, najwiksze ciary
Przejdzie i trzeba pod wag tak spor

Chrzeciaskiego ramienia z pokor.

Takie nikczemnych potwarzy zawzicie

Wlekli, co ryhy awiaj w odmcie,

Na twoje wielko, a co ci nad miar
Bolao, kamstwo e nalazo wiar
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325 W królewskich uszu. gdzie jak szach bez mtu
Dosy oskary byo bez dekretu.

1 tego wini tak dalece szkoda ^
Bo gdzie wyleje z brzegów bystra woda,

Dopiero gdy si wiatr obróci po niej,

S30 Zniesie styrnika na wichry, na toni.

Co gdy si zlknie i bdzie tak mikki,

Brzytwy si chwyta, nie tylko oski.

.Ju by nasz ksiyc na zginionej drodze,

Kiedy tak gwiazdy rzdziy nim srodze:

.w. Kiedy komety, co królestwa strasz,

Okropnymi go ogonami gasz.

Widzicie przez swe astrol()d:iv tuby,

W niebie anioy, w piekle Belzebuby.

Wiecie, gdzie Turkom, co Kamieniec brali,

340 Zawoje szyto, wicecie pisali

Wielkim hetmanom marsowe nauki,

Machiawelskie wyrzucajc sztuki;

Nie minucye, ho wam tylko tyle

Wolno, ale ju skadacie paskwile:

.34.. Ow co si zdrajc z francuskiego zowie*

(Jak si rzecz dobrze wyrazia w sowie!)

Wielka to wolno, ba swawola raczej,

Kiedy lada bik piórem tak dziwaczy,

Piszc, co afekt dyktuje nm prdki,

3.^) A ono dosy szewca po napidki.

Tegocie byU w prognostykach lepi,

e si niedugo wiecznie zapaciepi.

Ze ju w ostatniej kwadrze i na wiotchu,

Lecc w gbok ziemie przepa co tchu

3hh Ten miesic, który by.!' nad polskim wiatem

Bog nieskoticzonym ur/ci majestiitein.

* Dopisa ironicznie Trbecki o tej awersyi W. Potockiego do króla

Michaa: >Chwaa Bogu. p si te rar nad nim /.miowa".

' T. j. Treter; bik, drgal, cliopisko; zapaciepi si, zami; po-

wiata, wiat/o.
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Niech si nie cliepi otomaski ksiyc,

e go mia przernodz, e go mia zwyciy.
Kroi czowiek umar, szósty wiek dochodzi.

Jako nic len wiat wiecznego nie rodzi.

Do koron, e je z gów na gowy wsadza,

Nic wicej mierci nie naley wadza.

Jeszcze powiata jego bya zorzy,

Jeszcze nie poszli od óka doktorzy,

Jeszcze nie w skrzepym serce prorok ciele

Czuo wygranej potrzeby wesele^

Ze nim go wezm na grobowe inary,

Nie koz, nie capów porznite ofiary,

Pole, które si krwi pogask zjuszy,

Niewinnej bdzie wspomoeniem duszy.

Twoje to Pole, ty by tym kapanem.

Bywszy na tenczas koronnym hetmanem.

Ty rzn ofiary, ty. lecz nie w Jordanie.

W Dniestrze krzci Turków na sw saw. Janie.

Ty pierwszy schyli bisurmaskiej buty,

Przebywszy lotem i Dziee i Pruty.

aosne mogi sarmackich tytuy

Dzi otomaskim trupem si o?uy.

Dzi od kilkuset lat nabyt saw.
Jako pod jarzmo, pod twoje buaw
amie pogastwo. Jue w tej potrzebie

Królem by polskim, napisanym w niebie.

Twój to jest tryumf i twoja wygrana;

Inszego w Polszcz króla i hetmana

Nie byo, bowiem z alem naszym Micha.

W wili bitwy tureckiej wydycha.

Sobie zwyciy, wielki królu, sc^bie,

I ku przezwiska swojego ozdobie,

Które dzi z lask i z buaw zoy,
Tene ostatni charakter przyoy,
Z nowym i wyszym przt^zwiskiem nad braty.

Zote po twoim Polu wschodz kwiaty,
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Cho tylko na nich, kto je kolwiek czyta,

Obaczy Pole, przeczyta rolnika.

. I daJe w sobie, z kime ci mam na tej

Pooy szali? przykad w polskie wiaty,

e z Pola na tron, niezkd ind zgoa,

I do korony nie powinny czoa.

Jak wielu krolow zawstydzie mtem.
I Którzy tak dugo walczc z Machometem,

Jedni pod jarzmo poszli, drudzy z szkod

1 wieczn hab woleh i zgod.

Sobie te wielkie dwa tryumfy zrobi.

Jeden, gdy Turków pod Chocimem pobi,

. Raz gow ojca twego, lecz gdy omi
Pakta, ae si tw^ rk uskromi;

Drugi, kiedy tak ludzkie posiad chci,

Ze ustpili z regestru natrci,

e nam dzi panem, co wczora by bratem.

> Twoja ci dobro posadzia na tym

Miejscu, królu moj, ta ci, ta przeniosa

Z konia na krzeso, na majestat z krzesa.

jako pikne do królestwa wschody!

Tak najsawnif^jsze kwitny narody;

Tak mae barzo monarchie rosy,

Gdy nie natury prawa króle niosy,

Nie wiatrom równe pospólstwa fawory.

Cnota królewskie dawaa honory;

Kto najgodniejszy i ju aprobowany,

) Ten te bez sporu by koronowany.

Kaius, co rzymskie pastwo rozprzestrzeni,

1 tytu krolow w cesarski odmieni.

Podbiwszy wiata Rzymowi cz czwart,

Zosta konsulem mia rad zawart.

) Rok tylko w Rzymie trway te urzdy,

Koniecznie byo trzeba na mie wzgldy.

Sa, pisa, prosi, obiecywa sia,

Ale go zazdro w regestr nie pucia.
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Co byo dalej? gdy si mci afrontu,

Tylko e wiata nie wywrociJ z gruntu. iso

Przez krew, przez trupy, przez mierci, przez rany

Otrzyma urzd sobie obiecany.

Równy dzielnoci, wyszy cnot, Janie,

wita ci zgoda w tym zastaa stanie,

W tej niemiertelnych czynów twych ozdobie, isr.

e si koronie o ci, ani tobie

Dzi o koron stara byo trzeba.

Ktor gdy dawno naznaczyy nieba.

Bez prob, bez posów, dopiero bez wojny,

Osiadasz polski majestat dostojny. ii"

I owszem, jeli rzec si prawd godzi.

Jak dugo ty nas a ciebie myl wodzi.

Gdy bdc wiecznej czci honorów sytem,

Ju nie chcesz dalej sign apetytem,

My pod ten ciar, mog rzec, cierniowy »«

Naszej korony twojej chcemy gowy.

I take nam by w swym uporze duy,

e inszy o ni nie biby si duej ^.

A jako prawda, byo co uwaa
I miao ci co od tego odraa; *6o

Naprzód niewdziczno, ona rodem z pieka;

Potym swawola, która si obleka

Przykrywszy wszytkich grzechów cuda cienk

Zotej szlacheckiej wolnoci sukienk:

W wielkiej swej woli rozbieane koa, 4.).^

Którym Herkules i Samson nie zdoa.

Wojna na wszytkie zastarzaa strony;

Pastwo ubogie; onierz nie pacony

Na borg umiera i pono po mierci

Bdzie odbiera zasuone cz wierci, 4fio

Cho mu ju w krwawej wysugi kompuy
Licz cignieniem porznite koguty.

* Dopisa Trbecki: »Gdy dwie lecie po elektiej dopiero da si

koronowa «.
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W skarbie tylko dwa jageowskie miecze;

Na koniec zazdro niechybnie si wciecze,

I8S Która ju nie raz i nie dwa widomie

kamie twojej godnoci ky lome.

Kocioy, lecz i witych boych groby,

Z swej staroytnej zupione ozdoby,

Onych cnotliwych przodków naszych wota,

7tt Gdzie si co srebra, lub bysno zota;

akom rk korona odarta,

T>edwie ta trocha miedzi si ju warta.

Cho pojedynkiem kada z takich rzeczy

Twej witobliwej intencyej przeczy,

•'5 Dopiero kiedy w oczach stan razem,

Nie maj zmiesza trudnoci obrazem

Umysu choby z wielkim Juliuszem.

Cho z Aleksandrem równa animuszem.

Nie wiksz tamten widzc na si burz,

*»•> Kiedy go way z piaskami ponurz,

Srod morza miele szyprowi powtarza:

Nie boj si, gupi, bo wieziesz Cesarza.

Nie wikszym i ten sercem skoczy z muru,

Sam tylko jeden bez drabin, bez sznuru,

'•*^'' W pene zawzitych nieprzyjació miasto.

Nie zgrzesz i ja, oboje do nas to

Gdy przypodobam. Mymv to t odzi,

Mtn ze wszech stron zawarci powodzi,

Która przez srogie wcisnwszy si spary

•»>> Ju, ju wolnoci zatapia towary

1 dla wielkiego w ojczynie nierzdu

Nie ma nadzieje przybycia do ldu.

Mymy to onym miastem zym, niesfornym

I na sw zgub koniecznie upornym;

4»5 Ty w ód (za weszciem gdzie nas wszytkich gwiazdy

Nadzieja le[>szej omylia jazdy),

Wstpi; ty w miasto tak swawolne wskoczy,

Acze si dugo waha, dugo boczy.
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Wdy zmordowany tym /. sob zapasem,

Swe równe pole przerobisz Atlasem, -m

On co niebo ke,dy wspiera gór.

Padszy przed boskiej pas.-;iej figur.

1 tak ze Izami, co nieba przebody,

Wielkiemu stwórcy wylewae mody:
Dla grzechów moich, mogc si ich w gniewie :.o:,

Zemci, o Boe wiszcy na drzewie!

Pod twym podnókiem i pod twoj wit
Machina wiata obraca si pit.

Z jedneje masy, z jednej stworzy gliny.

Ludzi i byda, robaki, gadziny. r.io

Wszytko to ziemia przykryje jak znowu,

Ale twojemu kto posuszny sowu.

Bdzie na wiecie y w ludzkiej pamici,

Bdzie po mierci, gdzie mieszkaj wici.

Ty koronujesz krolow. ty im z skroni .óir.

Zbierasz korony, nikt si nie obroni

Twej mocnej rce. Przez dzikie manowce

Saul olice Dawid goni owce.

Tam jako, królu wszytkich krolow, kaza,

Obu dwu prorok na królestwo maza. s-ja

Niemym bydlciem i woem na jmzor.

Gdy rzek, sta si kroi Nabuchodonozor.

Do twej i ludzkiej .•stosujc si wolej

Daj pod wity swe ramiona olej,

eby stwierdzone tak skuteczn maci :nu

Nie ulegay pod adn na|)aci,

1 prac domowych i pobonych bitew.

Nie wzgardzaj naszych patronów modlitew;

Rzd sercem, rk, uycz rady zdrowej,

I sam bd. Panie, koron mej gowy. ó.<o

Sysza Bog ten gos i wnet duchem witym.

Jakoby sfornym serca ludzkie ptem

Uj, e wszyscy a wszyscy bez sporu

Idziemy pod blask twojego splendoru.
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i Bo ju krolewsk- zepchniona wielkoci

Nie idzie dalej niewdziczno z zazdroci.

Wszyscy w marsowym, krwi nabytych, kole,

Ozdób klejnoty niesiemy w twe Pole.

I nie al bdzie Polakom, e sobie

) Króla w swojego przezwiska ozdobie,

Z tym wzili herbem, kdy w polu Pole,

Ju zapomnianej sawie polskiej zdole.

Ono to pole, kdy dla niezgody

berto polskie biegano w zawody,

Na którym skrytych nawtykawszy godzi

Wzi pieszy Leszek, gdy konny opodzi.

Godno twa. Panie, i rycerskie cnoty,

Takie w twe Pole zagodziy groty,

e kady, co si o koron kusi.

j W po drogi usta i szwankowa musi.

Nie jeden jeszcze z takiego zawodu

Lie gdzie stopy uchyliwszy brodu.

Piasta swej matce Polacy w piastuny

Nie lepym wzili nawiasem fortuny

Ani pijanych pistoletów wrzaw,

Ale uwanie, bo komu z buaw
Laska, ta w lewej, tamta w prawej doni

Kwitnie i rzdzi i ojczyzny broni.

Co mia marszaek rozumu, co sawy

„ Hetman, ta w bero postpi z buawy,

A tamten z laski w koron; co grozy

1 co mioci, sdy i obozy.

Jego po wiecie gosi bd echa,

Gdy weszo pastwo w dom starego Lecha.

Cieszy si Polska z tak godnego syna.

Gdy w Janie trzecim zakwitnie Janina^,

1 przez te sto lat wzgardzona krew nasza,

Od polskich rzdów cudzoziemców pasza.

» Dopisano: »Herb Sobieskich Pole alias nazywa si Janina«.

748
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Ono to polo, dawnychli dzie luszym,

Na którym zara ko pod Dariuszem. 570

Tym ksztatem króla bra naród swobodny,

Jakby rzek: abo pan moj nie jest godny?

Goniejszy niii z trojaskiego konia,

Najdalsze wiata niskiego ustronia.

Dwik dzie marsowych i odgos twej chway, 575

Królu, panie moj, bd zaguszay.

Ona to pola bujnego równina

Jakobowego, gdzie przed snopem syna ^

Nowej godnoci ruszone pochopy

Czyniy pokon braciej jego snopy. .oso

Slepa, zazdroci! e co Bog naznaczy.

Najdowcipniejszy rozum nie zoi)aczy.

A al e tego, pytam, byo poym,
Gdy nierodzajnych siedmiu lat obrotem

cisnwszy ziemi gód z dekretem guchej ssr,

mierci zaglda w wyacniae brzuchy?

Dopiero w ten czas kania si i klka

Najzazdroci wszy, kiedy go mus nka.

Dopiero Jozef godny, mdry, szumny,

Skoro swoimi nakarmi ich gumny, sec

Skoro ich swojej niwy niwa ytem,

W ndzy i w godzie odywi niezbytym.

Cay dom w ten czas zachowa nieyzny

1 dopiastowa ojcowskiej siwizny.

Ono to pole ze wszytkiej Europy 5ni

Najszlachetniejsze, niech si z swymi snopy

Schowa Szwecya. Juemy dosytem

Ich nieszczliwym nakarmieni ytem -.

Jeszcze nas z niego plewy dawi. choby
Nie ni si wziwszy Inflanty od moby. eoo

Przez sto lat rzdem wygodzonych marnym
Ta niwa plennym odywi nas ziarnem.

* Dopisano: »Ociec te króla dzisiejszego tego hy imienia Jakub*.

* Dopisano: »I teraz in seculo 1700 doznalimy szwedzkiej /askia.
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Rzadko za wielkim dogodzeniem rosy

Gdzieindziej w jednym dble, znajdziesz dwa kJosy.

i Tu gdzie pokrzywy niemasz ani ostu,

W dble po dziesiciu kosów, w kosie po stu

Obaczysz ziarna; tak bujna, tak yzna

Rola, na której osiada ojczyzna.

Ono to pole sawne u Rzymianow

) Przez niezwyczajny dziw Wespezianow:

Gdzie palma, nieba co sigaa wierzchem,

Szalonym wichrem obalona zmierzchem,

Ledwie dnia soce zotymi pocignie

Cugi, gdy wstanie i znowu si dwignie.

^ Nie omylia wróka ludzi zatym.

Bo jako piknym drzewo ono nialem

Pole zdobio, tak w niedugim czesie

Dokaza s^irawca tego pola, e si

Wielkiego wiata monarchia caa

j Do rzdu jego chwalebnie dostaa.

Ono to pwle, nad klcrym snem zdjty

Usn Marcyan, gdy orze rozpity.

Niespodziewany na skrzydach obroca,

Strzeg jego gowy od promieni soca,

h Które koronie naznaczone skroni,

Tych od wszelkiego niewczasu Bog broni.

Ty Marcyanem, herb twój polem, panie,

O jako cikie znoje bij na nie!

Co w popió ludzi, miast i wsi rozsua,

o Tak dugiej w Polszcz wojny kanikua.

Nad tob orze biay skrzyda trzyma.

eby ci wietrzyk w te ognie przedyma.

Bezpiecznie w polu swoim spa czas dugi,

Cho z lewej rki tysic, z prawej drugi

5 Pada przy tobie, ale ci Bog chowa,

eby dzi twoje gow koronowa.

Ale i orze sarmacki tak godny,

^'^^'"JPJ królu moj, usugi nieszkodnej.
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Widzc tureckich trup«»\v wiee schaby,

Te mu w Sobieskie pole byiy waby. 64o

Tam en ma pary z swego bera leci,

Gdzie krwi pogask kurzy si Jan trzeci.

I zna, e z sob przyrodzeniem zjci,

Gdy Jana w orle figuruj wici.

Lalai i drugi ju to na powtórki^, 6*5

Chcc na sarmackim berle sku przepiórki.

Lecz dirmo, bowiem zronionymi piory

Musia odlecie na lasy, na bory.

Ju si egnamy z wami, mie pludry ^,

Niechaj ma Wiede peruki i pudry. cso

Za nam si z strojem staroytnych panów

Wróc tryumfy Zygmuntów, Stefanów,

A cudzoziemskich zbytków wielkie uray
Poen pawy^ z pudry i perfumy.

Ona to rola i szczliwe pole, ess

Gdzie na elaznym jedzcego stole *

Naleii, wszytko cnota przezwycia,

Czechowie króla, a Libussa ma.
Nie za lemieszem, za mieczem ci razem

Orze koronny z litewskim Pegazem eco

Z osobnej woli boskiej bez pochyby

Zasta, gdzie kraja nie brozdy, nie skiby,

Ale dziadowskiej i krwie si mszczc bratniej,

W chocimskiej rzeza bisurmanow matni,

cielc swe pole szyrok rubie. Bes

A e si znowu burz, znowu je,
Bog ci bdzie strzeg, jak zrzenice w oku.

I wsidzies^ na lwa. skawalkujesz smoku.

* Dopisano: »Na ksicia lotaryskiego przymowkaa.
^ Dopisano przy w. 649: »Znowumy po mierci Jana III przywi-

tali pludry*.

» Pogna pawy, zgin, wynie si.

* Dopisano: ))Ex historia Bohemica*.

Wirydan U. 12
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Ten niech konin na twej stwierdzi skroni

> I bero, które podaje do dJoni,

Niech bogosawi, eby taka chwaa,

Z niego ci jako z buawy potkaa,

Dwiki9m dde twoich napeniajc druki.

eby na póne sawa twoja wnuki

Pyncy z ciebie, po ojcu i dziadu,

Zotych si wieków trzymajc przykadu,

Sadzaa na tron, dajc im pochopy

Do cnot wrodzonych z twego pola snopy.

eby ich dugo nieprzerwanym rzdem,

j Znuony laty, miertelnoci pdem.
Skoczywszy ywot, raczej w te inoir.enLy

Osiadszy w niebie tron wieczny i wity,

Widzia po sobie i cieszy si. kiedy

Ten gromic Turki, ten waleczne Szwedy,

5 Ten durn Mo.sk w, z pomst wróci do dom,

Prawa dalekim spisawszy narodom.

Juci masz, królu, niebieskie zadatki,

Wic e w tw^ym zdrowiu, zdrowie twojej matki.

Niech ci z bogactw y rozum Salomonów,

o Da wiek Dawidów, bochen Gedeonów,

(Wszak si na polu yto zwykle rodzi,

Mynarz i piekarz niechybnie dogodzi).

eby po lurskich obozach si paza.

Bog, który ci dzi na pastv\'o pomaza.

6 (Ae to wszytko w jednym zamkn sowie)

Niech ci da pokój, szczcie, dugie zdrowie.

Pierwsze mojego poddastwa dowody.

Z onym ubogim gar ci nios wody.

Mizerna poczta, ani jej licz w szyki,

o Midzy uczonych pism panegiryki,

Co do nowego zlatuj si tronu.

Mdrych konceptów wziwszy z Helikonu.

Jeli Bog bierze, co mu kto przywozi.

Tak jedwab jako i gar wefny koziej
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Na swój przybytek, nie gard kropl wody 705

I ty, moj Panie, któr twe ogrody

Z iiiia.iviej rzeniawy, lecz yczliwie rosi.

Wierny podd;iny unienie prosi,

Bez wszelkich wzgldów, i bez wszelkich prywat,

Mówic z dobrymi: Vivat. Vivat, Vivat!*. 710

749. Yirginia, rzymska panna.

Stara nowina u caego wiata.

Jako szkaradnie dla swego uporu

Upada Troja wielka i bogata,

Ze dotd miejsca, ani najdziesz toru.

[Tak czas wiat niszczy i do ziemie zgniata] 5

Onej jej pompy, onego splendoru.

I napia si nieszczliwa piwa

Po same dziurki swojego warzywa.

Pade Pryamie, ale wprzód grobowce

Pozabijanych widzia swoich dzieci, 10

Jako ofierze naznaczone owce,

Jako wo, gdy go siekiera doleci,

Co gorsza, miejsca e nie masz wymówce,

Owszem to jeszcze staro twoje szpeci,

Gdy przy zej sprawie stawajc uporem, 15

Zgine razem z domem i ze dworem.

^ Wyszo z druku, jako pierwsze co do czasu dzieo Potockiego,

acz bezimienne (por. i jego drugi panegiryk królowi i królowej powi-
cony, p. t. Pena i t. d. z r. 1678) wraz z dzieem drugiego rzeniawity,

St. Lubomirskiego p. t >Muza polska na tryumfalny wiazd naiasnieyszego

Jana III po dwuletney electiey ii. sczliw koronati z marsowego pola

do stoecznego miasla Krakowa* b. m. i r. (na egzemplarzu petersbur.skim

zanotowaa rka Zauskiego: autor Si. Lubomirski marszaek wielki ko-

ronny); folio; na k. A- Kj mieci si wiersz Lubomirskiego w 173

(w druku mylnie 153) strofach heroicznych, zaczyna

Kroi jedzie; Muzy, do lutni, do cyterl

Niechaj si kada z swoj sztuk pisze i t. d.,

od K, idzie wiersz Potockiego ; wszystko drukiem aciskim (z vr zamiast ic,

co druk bardzo szpeci).

12*
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Ono to jabko, które Parys gadki

lino cnolliwsze Wenerze przysdza.

Dla jabka Adam rajowe dostatki

) Straci; nieszczsna tego fruklu dza!
Nieszczsna z swymi biaagowa datki,

Czsto nam psi kus, czsto zo wyrzdza.

Jabka, lecz pene smrodu, pene siarki,

Po dzi dzie znacz sodomskie ogarki.

; Bo gdy zo ludzka nabrawszy ze strychy

Dosza, gdzie gniewu boego uomki,

Którymi gromi swe anioy z pychy

Wiecznym przykadem na wzystkie potomki.

I tam wasnymi otworzy wytrychy,

I Skd ogie nagy z mami Sodomki

A jednym sowem z ludmi, z bydem, zwierzenr,

Pi królestw osu popioem i perzem.

Na tej si kodzie i przekltym drzewie

W raju rozbiy tego wiata floty,

A jako w morzu, w stwórcy swego gniewie,

Niemiertelnoci przepady klejnoty;

Dopiero teraz (czego dotd nie wie

Czowiek do siebie) widzi swe sromoty;

Widzi, e nagi i przed paskim przyszciem

I Zakrywa swoje niedostatki liciem.

Narobiwszy si, nakopawszy ziemie,

Umrzesz, Adamie, i z Ew pospou;

Ona z boleci na wiat swoje brzemi

Bdzie rodzia, a ecie z popiou

1 Wyszli, i wasze w popió pójdzie plemi.

Wszyscy si codzie gotujcie do dou.

To ich w baranie przyodziawszy futra.

Ka si z raju prowadzi do jutra.
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A nieszczci^liwy czenik za le pasty,

Cerasles ^, który na ogonie wspity, 50

Chodzi i gupie w bd wdawa niewiasty,

W gar im on owoc tkajc niepoczty,

Dzi si na brzuchu paza midzy chwasty

I strzee gowy od czowieczej pity.

Lecz jakokolwiek, nie stoi za nasze, 55

Gdy nas jak ptaki poowi do pasze

Zdradliwym jabkiem, które on przez kielce

Wszelakiej zoci zaraone jadem,

Pierwszej niewiecie, naszej rodzicielce,

Poute poda pod rajowym sadem, eo

Bo kdy rce abo mia widelce?

Takim by wtenczas jako i dzi gadem.

I jada zaraz i bya tak gupi:

Przynamniej otr, jeli nie obupi.

Lecz nie stana ta zaraza w Ewie, es

Wszytka biaa pe tym jabkiem otruta.

Chytra, zazdrosna, niewcigniona w gniewie.

Pyszna i wiksza trzyma si jej buta,

I swoich zoci kiedy przesta nie wie.

Lecz w tyme frukcie dana jej pokuta, to

Zawsze im puchn, ale e nie gara.

Musi by, o ).»rzuch Ewa go otara.

Ale to wiksze u wszech mdrych dziwy.

e cho ten owoc tak barze jest syty.

Cho tak niezdrowy i zawsze czerwiwy, 75

Srogie do siebie czyni apetyty;

hn gadsze drzewo a frukt skoorzywy,

Trudniejszy przystp, gdy niat^ nieuyty,

Nie trzeba wa i czenika do niej,

Kady pragnie by na takiej jaboni. so

1 Dopisano: W abo smok.

^ Dopisano: Sniat zowie si odziemek u drzewa.
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Tenci to ogie wyuzdanej dze
Skoro wiat w sadzach grzechowycli ubrucze,

Odrywa wodnych otchani wrzecidze,

Bowiem Bog chowa w miosierdziu klucze.

«ft Ju rodzaj ludzki na jednej komidze ^

Z Noem si zmieci, luk si dobrze pocze.

I zgin by by, ale pod przysig

Pstr górne nieba Bog zawiza wstg.

Lecz gdy si z czekiem i grzech znowu szyrzy,

JO Nic nie pomog mier, ognie i w(»dy,

Bog z Abrahamem jednym si sprzymierzy.

W odóg pogaskie puciwszy narody.

Któremu ten punkt w traktacie zamierzy,

eby czowieku, póki jeszcze mody,

itf, Na len kad czonek pi na i swe cechy-,

Co nieczystymi wiat paskudzi grzechy.

Sabe wdzido szkapie twardoustej,

Nie dba na pitno, cho go ma przy udzie.

Tej si i Dawid dopu.ci rozpusty,

100 W tej i Salomon nalezicm paskudzie.

Te smaki, te ma jabko ono gusty,

Jako u wszytkich ludzi, tak i w Judzie.

Tak si go imi, kiedy trafi w miejsce.

Wereszka, jako ta. co ma elejsce^.

loó Tym olep Samson. tym Amraon nieczysty

W Tamarze prawo pogivaci natury.

To w grób wegnao stare zuzanisty.

Tym i Lotowe poszalay córy,

' Dopisano: »Koirnga jest statek wo lny wielki", i do w. 88: sTcrc.
' Obrzeski de8cri!)tiit.

' Wereszka, strza/a przyatnana. Ton wiersz, modestius piszc, moe
liy laki: Rounie fnk zi/r/zi jako i poc/nnie (Jrf pinirszi/eh i^iinta gruntów

marli na nie, t. j. na to jaWko*. Ten tekst czylainy np. w rkop. Osoli

nr. 691.
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Tym Izraela w upad oczywisty

Przywiód Balaam rad swoj, który i

Kaza im w obóz dziewek nagna, aby

Sam ich Bog mieczem pobi przez Moaby.

I z tyra nakoniec, przy czym * si okrutnie

Da zabi Bog, le wielkiego proroka*:

Kto nie obrzee serca, kto nie utnie i

Czonka od ciaa, nie wyupi oka,

Gdy go w^ grzechowe wiedzie baamutnie.

Niecofniony to wyrok jest z wysoka,

e taki z dnsz i z pieszczonym ciaem

Na wieki spfonie piekielnym zapaem. i

Lecz e povATOci. skd pocza muza,

Bo wszyscy przed sd swe poniesiem karby,

Kady sam na si bdzie mia kobuza.

Wasne sumnienie: precz figle i farby!

Kto wiata tego winien jest zantuza, i

Suchajc strasznych dekretów umarby.

Lecz trudno umrze; owszem przy serdecznej

Mce razem go potka ywot wieczny 3.

Co gorsza, ci go potpi bez miary,

Którzy o adnej nie wiedzc nagrodzie i

Tak drogo cnoty wayli towary.

Co o pogaskim rozumiem narodzie.

Gdzie mier i miejsce raczej miay mary,

Niby raia dobry w cnocie przyj ku szkodzie.

Tyle w ich sercach wiecka sawa moe, i

Go w naszych niebo nie sprawi, o Boe!

1 W. 113 przy kim Osol.

* Dopisano: »Jana witego chrzciciela prodromum ewangelii*.

' >Zywot wieczny, ale nie ow szczliwy, raczej nieustawajcych

mk wieczna continuatio*. Tr. W w. 129 czytaj Zabawy co gorzej, 130

nadgrodzie.
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Tak dawna Hippo z Mileti razem i,

siostry zgwacone od spartaskiej modzi,

Na tyme miejscu i z ojcem Scedazem,

140 Gdy w cikim alu pomsty nie dochodzi,

Sw rk i swym pomary elazem.

Lecz i Spartanom le si to nagrodzi,

Bo ich Tebani na oneje roli,

Zbiwszy do wiecznej wegnali niewoli.

nó Tak Zophronia, konterfekt czystoty,

Póki wiat soce podniebny widoczy,

Gdy tyran przez swe wzkazuje koczoty,

e mu si u niej podobay oczy,

Haby i wiecznej uchodzc sromoty.

ifto Noem je z czoa rk sw wytoczy,

I przez te posy, woone na tac

lc, chtnie, prawi, dla pana je trac ^

Tu maj miejsce Demokles z Spurin

Obadwa irodzi, nadobni i rani,

inh Którzy przed dze pogaskiej wcieklin

Uchodzc (ktora gadko- bez bojani?)

Tamten twarz psuje rozpalon szyn,

Ten od tyrana przydybany w ani,

Nie mogc zdole wszetecznemu chopu,

160 Wskoczy do kota wrzcego ukropu.

Acz z inszej miary zy by i zuchway,

Czynic si bogiem Aleksander Wielki,

Ztd niemiertelnej godzien jest pochway,

Szanujc jako wasnej rodzicielki

16.S Zony, i które wojn si dostay

Dariuszowp córy z miary ws:'elkiej;

Ani gadkoci widziai 'kiera, co w niej

Nie miay (jako k;idy sdzi) równi.

* »Przykady cnoty starodawnych pogaskich heroin i bohatyrow«.

Trbocki.

* uWielki przykad czystoci bia/ogIow8kiej«. Trb.
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Cho wszyscy radz, aby takie branki

Dla wikszego ich honoru nawiedzi', i to

Lecz nie chcia mdry kroi z mioci w szranki.

Wie, jakoby si z afektami biedzi;

Wie, co na króle std id za szwanki.

Jednak ich i tu nic nie upoledzi,

Wziwszy Roksan za zdaniem matczynym. n-,

Tak im by razem mem, szwagrem, synem.

Lat Penelope dwadziecia czekaa

Swego Ulisa, nim powróci z Troje,

Chocia stu gachów i dwudziestu miaa,

Z którymi wieczne cierpic niepokoje, iso

Dotd im termin odpowiedzi daa.

A skoczy w krosnach rozczle zawoje.

Wic ni maonek przypynie przez morze,

Co we dnie zrobi, to w nocy rozporze ^.

Jeeli kdy jako w starym Rzymie i85

Stek wszytkie grzechy, wszytkie miay zbrodnie.

A oraz w wikszej zostawa estymie

1 janiej gorze cnot mogy pochodnie

Ani pogasy, cho w tak gstym dymie

Nauk czartowskich, i rzek swobodnie: i;io

Gdyby pod nowym yli testamentem.

Rzadki, któryby nie by dzisia witym.

A tu najwicej moe dza oczu,

Skoro si na co cicho z sercem zszepnie.

Ustalonego tam trzeba poboczu. 195

Jeeh je kto zatrzyma i zepnie,

Lecz trzykro wiksza potga w warkoczu,

Który jako raz oko z sercem siepnie,

Choby z szczerego byo dyamentu,

Przyjdzie si ama, przyjdzie pada ptu. 200

' »Pikiiy fortel'i. Trb.
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Susznie si, susznie Scipionem zowie

On afrykaski, bowiem monarchi

Rzymsk piastowa na jednej swej gowie.

Precz Agamemnon, co wodzi Grecy,

5 Precz i Herkules i Argonautowie.

Achilles, Kajus, sawni wiktory.

Co mi za rycerz, cho kto wojska gromi,

Kiedy go lada dziewczysko uskromi?

Ten si w pogaskim urodziwszy bdzie ^

j Wicej nie wierzy, jedno, e go cnota

W tej miertelnoci sam saw zbdzie,

Co gdyby by mia nadziej ywota
I e po mierci królestwo osidzie,

Jakaby, prosz, w nim bya ochota?

s (Przeczytawszy gdzie Kleombrot w Platonie,

Ze yj dusze po mierci, chcc tonie).

Wszytkie w nim cnoty kwitny przykadnie,

Ale i czysto w wielkiej bya wadze.

Wic gdy mu pann (na co mikn snadnie

) Marsowe serca) w dobytej Kartadze

Wzit, przywiod, ta do nog upadnie,

Jego nad sob oczekujc wadz,
Pikniejszej w caej nie byo Afryce,

Zdziwi si przeto i pyta dziewice:

f> Coby zacz bya? A ta niemieszkanie

Powie, ie jest ksicego rodu,

Pod takiej strasznej wojny zamieszanie

Do tutejszego uwiziona grodu,

Który, e ju jost w twoich rku, panie,

) Nie trzeba nad mi inszego dowodu,

Jako czek czsto zgubie i ostatniej

Uchodzc mierci, lezie do jej matni.

' Dopisano: nlo jest Scipio Africanus* i: iScipio z aciskiego zna-

czy lask do podpierania stuco.
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I juera bya rodziców mych zdaniem

We zmowie, z górnych Celtybrow ksiciem,
Allucem zwano, lecz boskim skaraniem, • ns-,

Jako dzi widz, nie bdzie ich ziciem.

Rzeka ze zami i cikim wzdychaniem,

Jakoby trenem przed mierci abcim.
Scipio dobrej myh jej by kae,

Matron statecznych przydawszy do strae. 240

Do ADucego posya co prdzej,

Niech si do swojej oblubiece kwapi,

Nie biorc adnych na okup pienidzy,

Im rychlej spieszy, rychlej j obapi.

A gdy ten w cikiej opakuje ndzy 24.1

Sw przysz on i srodze si trapi,

Scipionowe a Numida listy

Pose i wiadek daje oczywisty.

Tedy przyjació otoczony gronem,

Z ojcem i z matk polubionej sobie, 250

Wjechawszy w obóz nizkim czci pokonem

Rzymskiego wodza; gdy w zwykej ozdobie

Pod namiotem sw dziewoj zielonym

Obaczy, sta si podobnym Niobie.

Gdy znowu do nog hetmaskich upadnie, sft.ó

Rzecze ku niemu Scipio ukadnie:

Kiedymy równi i obadwa modzi,

Przeto krom wstydu o tych rzeczach z tob.

Ktore nale, mówi mi si godzi.

Gdy mi t dziewk z okrutn aob 260

W miecie dostan onierz moj przywodzi,

Gadko jej z wdzicznych przymiotów ozdob,

Ze si w niej kochasz, wmówiy w mi snadnie.

Komu do serca pikne nie przypadnie?



1 88 •\VIKYDAHZ 74-9

A powiem prawd, czego si prze szkoda,

Kiedybym nie by zabawny czym inym,

I mnieby pewnie jej zwioda uroda;

Lecz trudno Marsa sforzy z Kupidynem.

Tobie cug puszczam, rodzicow-li zgoda

> (Bo to naj pierwsza, eby ich by synem),

yj z ni swobodnie, ae bdziesz starym,

Któr obu nas godnym bierzesz darem.

Ie go wdziczen. upewniam si zgoa
Ani inszego po tobie dowodu

Chc, tylko kiedy rzecz ci sama woa,

Bd przyjacielem rzymskiemu narodu;

Porzu ze rady a trzymaj si czoa,

1 dokde yw, nie czy z nim rozwodu;

Niema któby tak, chociaby wiat schodzi,

W przyjani pomóg, w nieprzyjani szkodzi.

Nie moe tego Allucy do razu

Poj, lecz jego trzymajc si rki,

Nakoniec do nog padnie bez obazu,

I jakie moe oddaje mu dziki,

Godnym w kociele czci, aodnym obrazu

Sdzi, i do tak niezwykej odwdziki

Bogi i bogów celtyberskich sprasza,

Do których w niebo Scipiona wnasza.

Dopiero ociec i matka dziewice

Przed nogi kad wielkie zota wagi,

Kiedy swej darem zbywa niewolnice,

Zby darem wzi okrom ich zniewagi.

Prosz, mieszajc sub swych obietnice.

Wic do tych, które od tecia posagi

Masz wzi Allucy, i od przyszej matki,

Rzf^cze Scipio, i to bierz w przydatki.
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Wicej ni szturmem miast, nili elazem

Ludzi shodowa tak askawoci
Ten mdry hetman, bowiem jednym razem

Cae narody swoj powolnoci a

Pod jego chciay zostawa rozkazem,

1 nili mieczem, walczy z nim ludzkoci.

Siebie zwyciy wikszej u mnie wagi.

Ni szturmem Troje abo bra Kartagi.

Wola korony Tarkwiniusz strada, s

A serce dz wszeteczn napoi.

I nie wstydzi si z obozu wykrada,

Nie wstydzi rki na niewiast zbroi,

Cho si ta zami tylko moe skada,

Ani inaczej móg si uspokoi, s

A zgwaci ciao, lecz czystoci serca

Cnej Lukrecyej nie tkn przeniewierca.

Bo gdy mie adnej niemoga odsiecze,

Tak na ni zdrad zy krolewic spadnie,

Tu prosi, a tu w Ijok jej kadzie miecze, ;

Chciaa tam zaraz umiera przykadnie.

Take si uwzi na m cnot, rzecze?

Przebóg, niech rozum twym afektem wadnie.

A jeli ju by nie moe inaczej,

Cnoty nie wemiesz, bierz mi ywot raczej. i

Wic umrzesz, na to odpowie Tarkwini,

Ale std adna nie potka ci chwaa,

Nie bdziesz pewnie po mierci bogini.

Bo gdy tak na me proby zakamiaa,

Std ci wszytek wiat do pieka ob wini: j

Zabiwszy chopa, obie wasze ciaa

W ou poo; tak i gara razem

1 sawy mojem pozbdziesz elazem.
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Nie miaa inszej okrora Jez obrony,

330 Jeli zawoa, przesianie w po sowa,

Kiedy jej w piersi wrazi miecz slalony.

Tak-li (nieszczsna myli biaogowa),

Z ywotem sawy pozjjd korony?

Niech ginie ywot, niech ta bdzie zdrowa;

ssr, A czysto, któr ten zbójca mi bierze,

We krwi si swojej jak z nowu wypierze.

Dokazai swego krolewic nieczysty,

Hardej monoci nadziej si upi.

1 poszed nazad w cieniu nocy mglistej,

SIO Jakby najlepiej stargowa i kupi,

Zodziej i zbójca razem oczywisty,

Jakby mu obie oczy kto wyupi.

Rozumie, e to Lukrecya strawi,

I siebie kwoli jego nie wyjawi.

o,5 Ale si onym specyaem sparzy,

Bowiem matrona tak szkaradym czynem

Ranna, ledwie co biay dzie si szarzy.

Krewnych zawitym obsya terminem.

Ociec jej wtenczas w Rzymie gospodarzy.

850 M by w obozie, zwa si Kolatynem,

W jego dom wszyscy zbior si gromadnie,

Po co, nikt nie wie pewnie ani zgadnie.

To skoro kady swoje zasiad miejsce.

Stanwszy w rodku sowa nie przerzeka,

;i.-ó Skry wszy koczyste pod paszczyk elece.

Ae jej wszytka twarz zami ocieka,

Dopiero onej sztuki wynalec
Na czysto swoje pozywa do pieka.

I powiedziawszy, co z ni czyni gonie,

stH) Pchnie si sztyletem w po piersi aonie.
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Skoczy m do niej i co gara krzyknie;

A gdy z drcego sztylet wyjmie ciaa,

Krew na gorc on ran siknie,

Jakoby pomsty jej mierci wolaa.

Wic nic nie rzecze, tylko strasznie ryknie; soo

e z ni nie umar, pomsta go trzymaa.

Ta skoro oko aosne powlecze,

Wszytkim ostatnie, Bog was egnaj, rzecze.

W bunt zatym miasto, w bunt id obozy;

Take ju królom nietylko na karki, sio

Na serca ludzkie wolno ka powrozy?

Ju nam nietylko bra bd folwarki.

Lecz, co tysickro szacuje si droej

Ani na adne nie idzie frymarki.

Czysto i cnot? Dugo tej rozpusty s-,-,

Koca nie bdzie, to mówili usty.

A potym wszyscy sprzysigli si zgodnie,

eby precz z miasta wygnali tyrany.

Tak za jednego Tarkwiniego zbrodnie,

e si na cnot targn wyuzdany, ssn

Wzity rzd królom; a gdy wolno sodnie,

Na wieczne czasy statut obwoany:

Ktoby cho radzi, cho si sam napiera,

Królem by, eby tym prawem umiera.

Potrzecia sta lat i dosy szczliwie sar,

Pod siedmi krolow rzymskie pastwo stao.

Na tym mu przyszo szwankowa ogniwie,

Na tym si sku tak barzo spadcio:

e cho si wiele godnych ludzi chciwie

Tej dostojnoci potym napierao, Siio

Pierwej tu garo, pierwej kadli zdrowie,

Tak im z dz obmierzli królowie.
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Tu on rzymskiego imienia obroca

Od niezliczonej francuzkiej potgi,

3KÓ Manlinsz na eb z tego zrzuce szaca,

W którym przez gsie obudzony ggi,

Od ostatniego Rzym zachowa koca,

Lecia na haki, ciernie i ostrgi.

Ta wszytka wina, e za mstwa ony

401) Gzy chcia, czy tylko godzien by korony.

Na tej si rozbi i Meliusz kodzie,

e Rzym od mierci i ostatniej zguby

Ratowa, w srogim ciska, w cikim godzie.

Wszytkim i susznie ludziom tak by luby,

405 e mu koron chcieli da w nagrodzie,

Lecz tego starszy doszli przez skauby,

Przeto zabity: tak mu si nagradza.

Nie dziw, królewska obmierza im wadza.

Pidziesit pi lat po wygnanych królach,

410 Bez pisanego Rzym si rzdzi prawa,

Gdzie przy dwu tylko dorocznych konsulach

Rzeczpospolita i jej rzd zostawa.

A potym przykad w samych wziwszy ulach

Od pczo roboczych prawa sobie dawa.

4ir, Które jeeli i pczoy i mrówki

Maj, jakie czek przyniesie wymówki?

Dusza to prawo rzeczy pospolitej,

Zna grzech, zna cnot, zna obojga pac.
Póno si pytasz, kiedy rok zawity,

420 Sudzy sdziego we drzwi zakoac,

I ju bez ugu na ratuszu zmyty,

Go zgrzeszy, zali o co szyj trac.

Wielkie bezprawie i krzywda na wiecie.

Dopiero prawo pisa przy dekrecie.
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Zkd wziwszy pochop, ono miasto mone 425

Po wszytkiej ziemi wyprawuje posly,

Ludzi uczonych i gowy ostrone,

eby do Rzymu wszytkie prawa zniosy,

Które narody uchwalay rone,

A zwaszcza te, co w piknej sawie rosy, 430

eby z nich miar na swoje kopyta

Moga tuteczna bra RzeczpospoUta.

Którzy na wielkie jako wsid morze.

Ateskie naprzód, kdy Solon synie.

On prawodawca, zwiedz konsystorze. 435

Stamtd do Sparty ich si nawa kinie,

Kdy Likurgus jakoby we sforze

W jednym jest sawny z Solonem terminie.

Krety nie min, bo tam Minos czuy

Krwi miasto krety pisa artykuy. 440

Wszytkie ratusze Grecyi szerokiej

Opdz, stare zbierajc statuty,

Gdzie Pitagoras, gdzie Plato gboki
Prawa a oraz przestpcom pokuty

Niecofnionymi pisali wyroki. 445

Naadowawszy tym towarem szkuty,

Do Rzymu nazad obracaj styry.

Drosze nad zoto prowadzc papiery.

Dlaczego dziesi rozumem i laty

Gów ozdobionych na tronie posadz, 450

eby stosujc co celniej sze paty

Z obcych statutów, które si im zdadz,

Przybrali witej justycyi szaty.

I pozwol im roczn we wszem wadz,
A te reguy na tablic dwunastu 45&

Wydrukowane prezentuj miastu.

WirydMi U. 13
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Jako dosy by szczliwy pocztek,

Bo w krótkim czasie z najwyszego grodu

Miedzianych tablic wisiao dziesitek,

460 Prawa rzymskiego majcych narodu,

Ale im cnoty nie stao na wtek.

Powizli, skoro skosztowali miodu

Wadze królewskiej; a przeto narokiem

Zwlok, eby si nie skoczya z rokiem.

466 Pyszny Appiusz u nich marszakowa \

I tak swe umia uchodzi kolegi,

e ich na wojn wszytkich wyprawowa,

A gdy i w polu szykuj szeregi,

Bez towarzysza sam w Rzymie [)anowa.

470 Ju okruciestwem swym przelewa brzegi,

I uszo mu to i by tak bezpieczny,

Tyran akomy, nadty, wszeteczny.

By Wirginiusz suc dugoletnie

Znacznym w ojczynie wodzem nad sw rot.

475 Mia córk, któr Bog stworzy nieszpetnie,

Ale po matce zostaa sierot.

Ten gdy w obozie swojej pilen setnie,

Uwiód si tyran mioci akot.

Wic z ni przez swoje traktuje koczoty,

480 Zaczby dla niego uchylia cnoty.

Ale gdy postrzeg, e daremne fochy,

Bo wstyd i rozum serce jej ustali,

I e na cian próno ciska grochy.

Tak go by wcieky apetyt oszali,

485 Jakoby pod nim zapali kto prochy.

Choby wiat, choby cay Rzym obali.

Chce swego dopi przez wszytkie pokusy.

Nie miay proby miejsca, bd musy.

1 sDopiero sama si zaczyna historya Wirginiej«. Trb. narokiem,

umylnie.
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Ju bya panna z Icylem we zmowie —
By to czek w Rzymie znaczny i dostojny, 490

V\'ielkie urzdy piastujc na gowie —
I skoro wfoci Wirginiusz z wojny,

Nie mia by duej trzymany na sowie,

Ale w witnicy Junony spokojnej,

Ujci cisej midci acuchy, 495

Jednoczy mieli i ciaa i duchy.

Jake w nas wielki plac maj przygody!

Jako daleko od yki do gby!

Nie ju, Icyli, potkaj ci gody,

Cho obietnic masz przez dziewosby. 500

Próne nadzieje i twoje zawody;

Nie bdzie z tej ry mka, lecz otrby.

Za tryumf trumna, troska^ treny, trudy,

Luto za lutnie i wesoe dudy.

Bo skoro tyran wszytkich rodków rusza, 505

A tern trudniejsz Wirgini baczy,

Barziej si bestwi, barziej si zajusza,

1 tylko mu ju nie przyj do rozpaczy.

Gwatem nie wskóra ani te przysusza,

Wic j przed swój sd kae pozwa raczej 510

I tak jednemu z swych koczotow rzecze:

Widzisz, ach widzisz, co mnie w sercu piecze.

Widzisz, jaki art ze mnie sobie stroi,

Przenoszc okiem córka Wirginiego;

Zadawszy ran. nie dba i nie goi. 515

Chciej mi afektu dowie yczliwego.

Wszak wiesz, e prawda przy potdze stoi.

A nie wadzi te przez ze pozby zego.

Te sowa skoro zotem mu opieprzy.

Przywaszcz j sobie, id i w ni si weprzy. sso

13*
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Twierd, e si w twoim urodzia domu,

Przed kilknast lat z twej niewolnice,

I e j w nocy wzito pokryj omu,

Której dopiero dociek tajemnice.

58S Nie boj si wrzasku, nie boj si pogromu,

W skok do sdziego apeluj stolice.

Id z ni bezpiecznie tej godziny w szranki.

Tylko wprzód adnej nie czy o tym wzmianki.

Ociec na wojnie w swoim stoi rzdzie,

580 Icyli, i z jej wujem Numitorem,

Tusz, aden tak serdeczny nie bdzie,

Bowiem ich samym odstrasz pozorem.

Ty si te potym dasz przekona w bdzie,

I ona z naszym rozstanie si dworem,

535 Za dzie, za cztery, jak dostpi sprawy;

Ta milcze musi dla swojej osawy.

Wic jej nie puszcz nieudarowanej

;

Wiesz, co pienidze, wiesz, co zoto moe,
I sama bdzie rada tej przegranej.

540 Im barziej zrazu mody rebiec sroe,

Tym snadniej potym bywa dosiadany,

I najczstszej si nie wzdryga podro.

Kto zrazu dobrze krogulca przychciwi,

Na gos si wabi, tak twierdz myliwi.

5A6 Pochwali koncept a oraz upewni

O swej usudze koczot on przeklty.

Wic prosto biey do wielkiej derewni.

Gdzie Wirginia z inszymi dziewczty,

Przy czym ochmistrze bywaj i krewni,

660 A zwaszcza kiedy dzie si trafi wity,
Abo czytaa, abo stare dzieje

Z ust sdziwego braa kaznodzieje.
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Nie dzi to, nie dzi, odpucie dewotki,

Wszytkie kocioy obiega i tasze ^,

wito, nie wito, bez matki, bez ciotki, 555

Gdzie snadnie w lada zszedszy si poddasze

Jedne na drugie, abo bajc plotki,

Abo o swoim kada bdzie gasz,

Abo nawiedzi, jeli jest kto chory,

Dobry uczynek za cztery nieszpory. seo

Tam zaraz pannie na kark nietykany

Wszeteczn rk zarzuciwszy, rzecze.

Ju te czas przyszedJ tak dawno czekany.

Ju twej wolnoci zegarek dociecze.

Czas i w te, gdzie si urodzia, ciany, 565

Pod-e, nie czekaj, e ci kto powlecze,

Z mej niewolnice, w mym zrodzona domu.

Suchaj wszyscy takiego pogromu.

Wszyscy lituj nieszczliwej dziewki,

Która umara prawie na te cuda. 570

A potem widzc, e to nie przelewki.

Gwatu i woa na ratunek luda.

Kina noyce krawcy, knapi cewki.

Co ywo biey, gdzie ona popuda ^

Z ni si szamoce; ta si trzyma stoa, 575

Jednak gdzie chopu dziewczyna podoa?

Krzykn nakoniec wszyscy, co tam byli.

Ju zbójców, nie sug bd chowa sdzi.

Ju ony nasze, ju domy po chwiU,

Gdy dzieci bior, bra im wolno bdzie. 580

Tedy ju w miecie gorzej bdziem yli.

Ni na Krpaku abo na Bieszczedzie ?

Niech ten uczynek nie idzie w przykady.

Niech bdzie zabit. kto dzi szuka zwady.

* Tasze, kramy; knapi (w. 574) tkacze.

^ Popuda, straszydo, czy czeskie popuda (co do czego podjudza).
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586 Da si na takie racye namówi,

Bowiem przeczuw^a, e to tak by miao.

Prawda, em i ja dawniej to móg wznowi,

Lecz i teraz si nic nie omieszkao,

Ani was to ma, rzecze im, narowi,

590 Nic tu nikogo nie bdzie bolao,

Gdy swoje bior: i tego któ nie wie,

Gdzie id prawa, e tam nic po lewie.

Wic pójdcie ze mn a wemcie j z sob.

Ufam ja bogu i sprawiedliwoci,

595 e przed sdziego stanwszy osob
Od wszelkiej bd bezpiecze lekkoci.

Niechaj go paczem, niech mikczy aiob,

Bd mia swoje dzi bez wtpliwoci.

Na coby przysig, gdyby w nim afekty,

600 Krom cnoty, insze robiy respekty?

Tu wszyscy hurmem bie przed sdziego,

A temu serce psia dza nicuje.

Rozumie, e ju pewnie dopi swego.

Wic krom odwoki sprawy przywouje,

cos Któr on hycel, jak co najlepszego,

Z nizkim ukonem jawnie proponuje.

Sucha, jakoby ni o ozem nie sycha,

A ow si boy, paka, klka, wzdycha.

Czegó wykrtny nie sfaszuje ozór,

610 Abo w pokrzyw nie obróci mitki.

Kamstwo za prawd udajc na pozór.

Trzeba koniecznie na te obojtki ^

Lisie mie uszy, ostrowidzy dozór,

Którzy sdziami chc by i podsdki;

615 Rzadito si icomu ten stopie da uy,
Gdzie razem oczy wytrzeszcza i mruy.

' Obojtki — ludzie dwuznaczni, oWudni; duszy, silniejszy.
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To skoro skoczy: Jam, prawi, na tronie

Dlatego zasiad, abym yczy ucha,

Rzecze Appiusz, tej i drugiej stronie,

Zkde si ta dzi wzia zawierucia? cjo

Co, panno, powiesz ku swojej obronie?

Paczesz? przyznam si, e taka pomucha

Pada na nasze nieporzdne miasto,

Kto duszy, z dzie bierz sabszemu ciasto.

Mocniejszy lepszy: twojej cierpliwoci 625

Dziwowabym si, syszc tak spraw,

Ale, jakom rzek, prawda przy monoci.
Ma nad ci zoto, ma w ratuszu aw
I Wirginiusz, przeto w tej podoci

Nie ba si dotd, majc za zabaw eso

Tw wasn dziewk; ani w tym ura
Sumnienia, e j do domu wzi ka.

Uszo to dotd i cudze zaswaja,

Ale ja pewnie wam niemalowany,

Nie dam przed sob lada plotek baja. ess

Na to Icyli przybieg udyszany

I z Numitorem, i gdy przesta ziaja.

Rug sobie czyni midzy lud strwogany.

Suchaj te i mnie, woajc, o Appi!

Nie ju ten trzyma, kto co w skok uapi. 64o

Chciej, wielki sdzia, na ten pojrze stoek,

Na który wsadzon naszymi ramiony,

Pojrzyj na niebo, gdzie dzi z bogi spóek,

Jutro by moesz pod ziemi woony.
Takli ten zdrajca, chocia twój pachoek, 645

Chce polubionej odsdzi mnie ony?
Poczciw mi da obieca jej rodzic,

Po zantuzach jej nie potrzeba wodzi.
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Ja przy niej stawam i z rodzonym wujem;

650 Ociec za mil bije si ojczyzn.

Za nim daj dekret, a nie za tym szujem,

Na jego, przebóg, respektuj siwizn.

Ej, czsto sdów skwapliwych aujem.
I ty skoczywszy swoje robocizn,

655 Klorej min czas, jako wiecie sami.

Nie bdziesz sdzi i zrównasz si z nami.

Do tej ci przyszo miaoci, Icyli?

Odpowie na to Appius zaarty;

Ba usidziesz ty podle mnie po chwili,

660 Sdzc o cudze ssiady bkarty;

Wiem, jakiej pena twoja bica szpili i.

W bunty to ufasz, co w nie zdawna wtarty.

Ja com rzek, tom rzek, na m siw gow
Id siepacz, wem t z kupy biaogow!

665 Ju si okropni mieszaj siepacze,

Wyniosszy rózgi i dugie siekiery.

Tum wszytek cicho wzdycha, cicho pacze.

Kiedy Icyli: Niech dwadziecia cztery.

Niech wszyscy waszy stan poziewacze,

670 Bd chcie twoje wykona emiry,

Dopiero przez krew, przez trup i me rany.

Wydrzesz mi, Appi, klejnot obiecany.

Zlk si Appiusz, bo by w maej kupie:

Nie dla ciebie to buntowniku pewnie

675 Czyni, co czyni; bo i po twym trupie

Wlecbym j kaza jak po zgniym drewnie;

Wirginiego jej zasugi w okupie,

A e tak barzo dzisia pacze rzewnie.

Przeto do jutra zwaczam te terminy;

680 Ty masz Icyli z osobna rok iny.

* Szpila, z niemieckiego Spiel.
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Kto za ni rczy, e prawa dostoi?

Rzecze Numitor: i ja nie omyl.

Jeli Wirgini poczuwa si w swojej

Prawdziwej córze, cho za krotk chwil

Zbiey na spraw. A ten we bie roi, 685

e niepodobna tak liczn mil,

Bo si lo dziao przed zachodem soca,
A mil dwadziecia ociec i obroca.

Tak si rozeszli, a Icyli lotem

Brata na rczym wysya rumaku 69o

Do Wirginiego, dajc mu zna o tym.

Jako ten równy skrzydlatemu ptaku

Budzi w pónocy, pod póciennym potem:

Wsta, wsiadaj rycho, ojcze nieboraku.

Przetrzy sen z oczu, niech ci si nie drzymie 695

To, co si dzieje z twoj córk w Rzymie.

Ju w drodze, ju by Wirgini za szacem,

Kiedy Appiusz, lecz nie wedle czasu

List do kolegów swoim le posacem,

eby mu w drog nie dawali pasu, 700

A ten, gdy Febus szed na wiat z kagacem
Pod czas samego zbieg tego haasu;

Córki nie zasta, bo ta lejc rzewne

zy, obchodzia znajome i krewne.

Targaa wosy uboga dziewczyna 705

I na sromotn gadko narzekaa.

Ta bdzie mojej sromoty przyczyna,

Skdem ja szczsnych godzin wygldaa?
Ta mnie zabija, ta jest moja wina.

Nie tweem piersi, wdziczna matko, ssaa? 710

Pomn ci, przebóg, rodzicielko zota,

Nieszczsna dziewka, nieszczsna sierota.
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Wsta dzisia z trumny, opowiedz si przy mnie,

Abo pro bogów, niech umieram z tob.

715 Niech o weselu nie sucham i hymnie,

Niech raczej ska stan si z Niob;

Abo z Cyan krynic na zimnie,

Abo jak Dafne widzcy za sob
Z nieczyst dz gonicego boga,

720 W drzewo si martwe obróc nieboga.

Wszytko tym trenem ronych niewiast mnóstwo

Nucio; ju by rynek peen ludu,

Gdy si to z ojcem uchwyci ubóstwo.

Dosy patrzcym alu, dosy cudu,

725 Pachta na gowie wszytko ochdostwo,

I on z nocnego nieotarty trudu;

Ten jej na gow, ona mu na stopy

Rzewnych ez leje gorce ukropy.

Ju czas na ratusz, gdzie w strasznej posturze

780 Siedzi Appiusz lepiej opatrzony,

eby wczorajszej nie ulk si burze,

Orszakiem krewnych i sug otoczony,

Kae siekiery wynosi ku górze.

Tam Wirginiusz stan utrapiony,

736 A jako jagni pod matk si tuli,

Jeeli wilka pasterze poszczuli:

Tak ojcowskiego nie odstpi boku

Mizerne dziewcz, co si tylko ruszy,

Peen wzrok paczu trzyma w jego wzroku

740 Ani wilgotnych jagód nie osuszy.

Na czysto swoje czekajc wyroku.

Dobrze niewinno Wirginiemu tuszy,

W koo ich mia otoczy rodzina,

Kiedy koczot on skarg tak poczyna:
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Wielmony sdzia, jakom prosi wczora, 745

Aby mi moje niewolnic wJasn
Przysdzi, w domu Wirginiego która

Dotychczas bya z moj krzywd jasn,

Niech dzisiejszego nie yj wieczora,

Niech mi ostatnie dzisia zorze gasn, 750

em u drzwi moich me opatrzy klamki,

Wykrady mi j niecnotliwe mamki.

Kiedy tak kamstwo szczere i fasz ywy
Jakoby prawd twierdzi o(;zywist,

Klnie i przysiga czowiek niecnotliwy. 755

Jako ratusze nieszczliwe i z t
wiata zaraz, i nie s to dziwy:

Im kto kamliwszy, tym lepszym juryst.

Patrzcie sdziowie, których Bog czci krzesem,

e sprawiedliwo nie adnym rzemiesem. 7go

Co na te skargi odpowiesz, Wirgini,

Rzecze Appiusz, podobno niebo,

Ona ci dawna przypowie obwini:

Niech maj u drzwi, niech u okien stróe,

Ani gospodarz, ani gospodyni 765

Nie wiedz, co si w ich domu sta moe

Daleko rychlej, i sam mi to powiesz,

Moga twa córka umrze w leciech maych, 770

Jako to dzieciom czsto przyzwoita,

A przez roztropno piastunek zuchwaych,

Moga by w dom twój podrzucona i ta.

Bez przyczyn bowiem i on podufaych

Pewnie, e si jej przed sdem nie chwyta. 775

Ja jaki dekret napisaem wczora,

I dzi nie cofam nazad swego pior.
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Syszae kltwy i jego przysigi

A biaegowy, tysic sztulc mistrzynie.

780 ebym te moje mia gluzowa ksigi,

Jak ywo, tego nigdy nie rad czyni.

Wczora tej dziewki pacz mi ruszy tgi

I twa niebytno. Te obie przyczynie

Byy, em do dnia dzisiejszego kaza

785 Odwoa dekret, nie ebym go maza.

Tak mówi z fukiem Appiusz nadty,

Oczy zej dze zalepiwszy psin,

Wszytek jak w ogniu, w mioci przekltej

Gore i serce zajusza wcieklin,

790 Tem wikszej sobie dodajc przynty,

Gdy widzi, e go zamysy nie min.

Gos po obszernej rozlega si sali

A ludzie jako nieme ryby stali.

Równie okrutny wziwszy midzy szpony

795 Sp bezbronnego gobia si sroy,

A ten na skrzydach bdc obarczony,

Miosiernie si pod rozbójc boy,

Czekajc, rycho on hak wygodzony

Midzy koci mu, a ku sercu woy.
800 I tej dziewce strach serce w strefy strzpa,

Gdy na czystoci swojej wejrzy spa.

Tu alem z gniewem Wirginiusz sponie:

Bog ci za dekret zapa, panie sdzi.

Tedy nie dawszy ucha drugiej stronie,

805 Takowych nauk dowcip twój nie szczdzi.

Które Jupiter pisze na swym onie.

Ten raoj krzywd niedugo odpdzi.

Syszysz, o Boe, przed którego twarz
li anioowie takich sdziów karz.
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Kdy dowody, kdy stawia wiadki, sio

e si to dziewcz w jego progach lgo?
Zy czek, na moje stworzony upadki,

Bodaj go wszelkie nieszczcie dosigo.

Nie braem nigdy córki mej w ukradki,

Jako z jej matk niebo mi rozprzgo. ais

Nie tobie, Appi, jam córk polubi,

Bodaj ci i z twym koczotem Bog ubi.

Patrzaj, co czynisz i przeczytaj sobie,

Co kroi Kambizes w Persyi urobi.

Mia te sdziego podobnego tobie, 820

Zdjwszy mu skór, stolic ni obi

I syna na tej posadzi ozdobie.

eby si w lepsz sprawiedliwo sobi ^

I my znajdziemy taki kozik w Bzymie,

Co cierwu czoo nieszczliwe zyjmie. 825

Boziad si jak pies Appiusz na stoku:

Nie wyd wam tu dzi wczorajsze bunty,

Icyli z teciem jednaki pachoku.

Choby mi obu paci was na funty.

Cinie tablic, co mia na podoku. sao

Sdowe moich chcecie wzrusza grunty?

Nie da tego Bog na siwizn moje,

Idcie siepacze, bierzcie wszytko troje.

Jako wic chmura zbytnim soca znojem.

Nabrawszy z ziemie wilgotnoci grubej, sss

Okrutnym wiatu grozi niepokojem.

Wprzód ogniem lepi przez skryte skauby.

Za guszy gromem, którego si boim.

Nakoniec piorun z twardej ciska kluby:

Tak te z dz obciywszy puca, 84o

Byska Appiusz, grzmi i piorun rzuca.

* Dopisano: »Dla wiersza tak napisa, ale ma by przysposobi*.
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Sunie si dugi szereg po zastolu,

Patrzy aonie Wirginiusz w strony,

Pene ma serce alu, pene bólu,

846 Jeli kto przy nim stanie odwaony,

A widzc, e nikt, krzyknie: przebóg królu!

Niech w tym przynamniej bd pocieszony,

Pozwól na ustp i z ni wyni mao,

Wypyta mamki. jako si to stao?

850 Niech tylko z serca ciki al oponie,

Pokor wskórasz, ale grob tyla.

Odpowie tyran i sam stanie w oknie.

Ju mu si nizko Wirginiusz schyla,

A we zach krwawych caym sercem moknie.

855 Szed wziwszy córk, a z ni niewiast kila

A kiedy mija ju rzenicze jatki.

Nieszczsna, rzecze, dziewko swojej matki,

Bromy czystoci witej jako moem,
1 w lot porwawszy z rku od rzenika

860 Uderzy j w pier wyostrzonym noem.

To skoro go krew gorca osika.

Nadzieja w wielkim mi(jsierdziu boym,

Na Appiusza co ma gara krzyka,

Ze krew przez twoje wylana przyczyn

866 Ugasi twych dz przeklt wciekhn.

Dzier, go, w ostatku na m kop zabij,

Co z gara wrzeszczy tyran rozjedziony.

I ju go byli obskoczyli drabi,

Gdy i on paasz wyj naostrzony,

870 Zaczym go goni zaczynali sabiej,

Nakoniec srogim tumem otoczony

Wyszed za bram, tam dosiadszy koni.

Nie ba si dalszej za sob pogoni.
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Krzyk potym straszny po wszem sianie miecie,

Biey co ywo na to dziwowisko, 875

Appiusz przecie siedzi na suggecie,

Ju mu rozpaczy, ju szalestwa blizko.

Gdy widzi okiem, bo tamtdy przeszcie

Nioscych ciao ono na ognisko.

Numitor, wuj jej, i drugi Icyli sso

Nieli, a oraz zami go kropili.

Znowu si rozje: Tedy ten bies, rzecze,

Jeszcze mi si tu jak na zo przesusza,

Jeszcze mi swym kem jadowitym siecze.

Wóczc mi trupa okoo ratusza; sss

Przynajmniej mi ten niechaj nie uciecze,

Niechaj si darmo tu krwi nie ujusza,

Przywiedcie mi go, a jeli si broni

Bdzie, acniej go zabi nili goni.

Id siepacze zwykym animuszem 89o

Tam, kdy nowym zadumani cudem

Sta Horacyusz i z Waleryuszem

Midzy strwoganym pospolitym ludem.

Dugo, ci rzek, tyrana nie skruszym?

Min czas. jako siedzi nad talmudem; 8»5

Do mierci pewnie ten nasz wielkorzdczy.

eby królowa, swych tablic nie skoczy.

Tedy za wosy porwawszy siepacza

Horacy naprzód, a potym Walery,

Po same uszy w bocie go umacza. 900

Poomi rózgi, potuk siekiery.

Ju i pospólstwo z bojani wykracza.

Majcy takie przy sobie kozery,

Bo i w senacie siadali ci oba,

Znaczna w tej cibie bya ich osoba. 905
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Widzi Appiusz i jeszcze si gniewa.

Ale i boja ju na sercu czuje.

Której im sporzej nagy strach przylewa,

Tyra chyej i zo i gniew ustpuje;

910 Zwyk to jednak postur odziewa

I ludzi przed si przez wonych zwouje.

Idzie co ywo na pochye wschody,

Ale Horacy i Walery wprzódy.

Stanli wszyscy. Ci dwa jako z proce

916 Usiedli sobie wedle jego krzesa.

Take to Appi oszala szeroce?

Take daleko twa ci dza zniesa?

To ty jeden pan, a my wszyscy sroce

Wyszli z ogona? Tegomy rzemiesa

920 Ludzie, co i ty, darmo dwigasz chwostyi;

Jue nie sdzia, ju Appiusz prosty.

Jue prywatnym; ju czas, przesta rzdzi;

Wszakecie za rok mieli prawo spisa,

Rok ludzi, ale sprawiedliwiej, sdzi;
985 Pozwoliby ty duej si koysa

Na tym krzeseku; pozwoliby bdzi
Oku niecnemu, krew ludzk wysysa,

Panienki gwaci. Precz siepacze! jeli

Niu chcecie tego, eby was wynieli!

980 Tak ca gb Horacyusz prawi,

A tyran jako niema ryba siedzia.

Dopiero widzc, e barzo pokawi^
Na jego mow nic nie odpowiedzia.

Jakoby si czym niestrawnym udawi.

935 To w gstym tumie uczyniwszy przedzia,

eb zawinwszy, w ciasny si kt toczy;

Snad mu soneczny blask zaraa oczy.

> Chwosty, ogony.

* PokawiJt, pobdzi/, poszkapil si.
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Miarkowa szczcie, to dzieo mdrego;

Im wyej komin fortuna wybije,

Tym gbsza przepa pod nogami jego,

W któr go z saw i z ywotem skryje.W nie tak gadki, i lotu takiego mo

Sokó nie umie, jak si ta wywije:

Im j za bardziej gniecie, im j ciska,

Wymknie si z garci, rzekem, bo jest lizka.

Kto si nie chce stuc, zdrowa na to rada,

Po ziemi chodzi, nie chwyta si szczebli. 94s

Bo jako wiata stana osada,

Jeszczemy nigdy czowieka nie grzebU,

eby si wspina a nie spad, bo spada

W najwiksze ludzkich przypadków przerbh,

A im z wyszej swych fortun spadniesz warstwy, 950

adnymi si ju nie dwigniesz lekarstwy.

Jednake skocz zaczte. Turnieje

Te byy w miecie, kiedy noc podniebne

Niziny skrzydy czarnymi odzieje.

Niosc sny wszelkim stworzeniom potrzebne. 955

Lecz i w obozie to si wanie dzieje

Na takie straszne tyrastwo haniebne.

Wszytkich naj pierwej nabawio trwogi.

Gdy gsto miejskie obaczyli togi.

Co kiedy ujrz nieszczsnego ojca, 96o

A on si swego dziecicia krwi kurzy,

Razem zabity sw ran zabójca;

Wszytek si obóz na ten widok wzburzy,

Jakoby im w bok ostre woy bojca,

Pacze Wirgini i nie wprzód wynurzy ses

Swojej przygody, a obaczy siu

Przyjació dawnych i z przodu i z tyu.

Wirydarz U. li
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To wdy, przetarszy co z wikszego lice:

jedni miasta rzymskiego obroc!

970 Wam wywrócone serce me na nice,

1 czego dotd nie widziao soce,

Nios w elazne jte rkawice,

Niech sucha niebo, ziemia i te szace

Skargi, któr ja sam na siebie wprzódy,

976 Potem na nasze kad wojewody.

Wczoram by ojcem, a dzisiem sirot,

Miaem, ach miaem, skarb w swym domu drogi.

Jedyn córk; t, rk oto t,

Nieznon ao puciwszy w odogi,

980 Zabiem, eby umieraa z cnot.

Owiadczywszy si i ludmi i bogi,

em twardszym w sam dech uderzony grotem,

Ni ona, cho si rozstaa z ywotem.

Pomsta mi winna, e tyme impetem

985 Nie zemciem si nad sob tej winy.

Zemszcz i pewnie; ale pierwej si tym

Sprawia, z jakiej poszo to przyczyny,

I nad tyraskim pokaecie grzbietem,

Jakocie z mojej aoni ruiny.

990 On chcia na sawie, jam zabi na ciele;

Kto z nas winniejszy, niech si trupem ciele.

Próno po górach toczymy obozy,

Nocy niespane, dzie w soca opale

Trawimy, obcej czekajcy grozy.

996 Za co? dla czegó? kiedy lo nie w cale,

O co si bijem; doma nam powrozy

Na dzieci kad i na wiksze ale

Po to nas w pole wypychaj z domu,

Zby robili, co si chce, bez sromu.
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Niech mi w otwartym nieprzyjaciel placu looo

Rbie, niech srogie zadaje postrzay,

Niech chleba, niechaj nie znam materacu,

Wszytkie te rzeczy miodem mi si zday.

Jakom do swego wróci si paacu;

Chocia lepionka, chocia domek may, 1005

Mile mnie moje witay zakady,

Byo si ocz bi i cierpie te wady.

Tyran Appiusz, nieszczsny morderca,

Psie dze w cudzem rozbujawszy ou,
adnym si kluczem nie mogszy do serca 1010

Gorki mej doby, nie czujc o stróu,

Wiedzc, e blizka z Icylim kobierca,

Do swojej wadze uda si pozoru ^

I osdzi j (szanujcy uszu),

Bkartk swego koczota w ratuszu. 1015

Chcia zaraz przy niej Icyli umiera,

Lecz to podobno pomogoby mao.

to na wszyscy poczli naciera,

e si bezemnie to bezprawie dziao.

Wic jutro kaza ten dekret odbiera, 1020

Mnie si te wiedzie w pónocy dostao.

Tak sobie myli wszetecznik plugawy.

e z tak daleka nie zbie do sprawy.

I owszem po mnie pewne majc szpiegi,

Jako mi w miecie o tem powiedano, 1025

le przestrzegajc tuteczne kolegi.

eby mi listu na drog nie dano.

Alem uprzedzi te jego przebiegi,

1 sysz, e mnie wczora tu szukano.

Ach, jakiem w domu zasta utrapienie! loso

Serca nie czuj na samo wspomnienie.

* Poprawi dla rymu na: porou.

14*
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Szedem na ratusz i z przyjació gronem,

A, jako mówi: taz baba, tez koa;

Wczorajszym dekret napisany tonem

1035 Gono przed wszytkim ludem wony woa:

Chc broni córki stojcy przed tronem,

Ledwo mi krwawe zy nie id z czoa.

A ju okropnych psów siepaczyeh zgraja

Cign do jego me dziewcz seraj a.

1040 Upadem krzyem i prosiem nizko,

Aby w tem tylko uly sercu memu
A pozwoli mi tu na stron bUzko,

Kazawszy mi strzedz zastpowi swemu,

ebym móg z mamki, co to za igrzysko,

1045 Zrozumie i przecz nie zabiega zemu?
Co otrzymawszy tu przed jego progi

Wytoczyem krew dusze mojej drogiej.

Chcia wicej mówi, ale wojsko w wrzaw
Poszo. Pakali wszyscy do jednego.

1050 Trzsy si serca na tak cik spraw.

Rozbiegaj si kady do swojego

Znaku, hetmask wzgardziwszy buaw,
Bo skoro si ci dowiedzieli tego,

Skoro ich doszy Appiego listy,

1045 Chcieli zatrzyma on bunt oczywisty.

Ale to darmo, bo jak na kie wzili

onierze strasznym rozrzewnieni czynem,

Ju i hetmanom odpowieda jli

Nietylko sowy, ale i czym inym.

1060 I w skok si w drog gotowa poczli.

Co byo kilkom z onym czyni gminem,

Tylko im teje dopomaga drogi,

Pokadszy w boki koniom swym ostrogi.
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Mijaj miasto i aden do domu

Nie wstpi, aden nie przemówi sowa, locs

Jakby z przegranej, jakby szli z pogromu.

Strwoya wszytek Rzym ona rzecz nowa,

A ci, jako si nadarzyo komu,

Na blizk gor wstpia poowa,

Poowa w równi wedle góry siada: 1070

Wszyscy martwiej z takiego widziada.

Bie do panów sudzy, dzieci, ony.

Wynosz rzeczy i na wozy kad;
Starych i modych ludzi pene brony,

Jedni piechot, drudzy konno jad, iots

Jakoby Rzym mia zosta opuszczony

Przez opresy pospólstwa szkarad;

I cho noc pada, pomogo to mao,

Bo si co ywo powyprowadzao.

Wstan nazajutrz senatorskie dwory *; loso

W miecie jak w lesie gbokie milczenie;

Nie wida, eby kdy czowiek który

Na rynek albo wyszed na podcienie.

Std strach okrutny midzy senatory,

Goby mylono przez to ustpienie? loss

Wic do kocioa w niemaej gromadzie

Wszyscy ku spolnej schadzaj si radzie.

l do pospólstwa pierwsze krasomówc.

eby na bogi i ojczyzn lub

Pomnic nie byU bez pasterza owce, 1090

Które aza tak snadno nie poskub.

Gdy si dowiedz, wilcy przeladowc?

Z jawn to i ich i ojczyzny zgub;

Niechaj si wróc, a prawo na sdzi;

Niech si starego nie sprzeciwi zdrzdzie. loss

* W Zabawach czytamy: senat, paskie dwory; zamiast podcienie

druku daj oba rkopisy (Wir. i Ossoli.) podsienie; (brony w. 1075), bramy.
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Krotko przez one posy odpowiedz:

Miy nam Jowisz, mia nam ojczyzna,

Ale to niechaj patrycye wiedz,

Co i sam Jowisz widzi i sam przyzna,

1100 e oni nasz chleb a niesusznie jedz;

Ich wczas, ich pokój, nasza robocizna;

Nieche w tem miecie zostawaj sami,

I sam bog w niebie, ziemia pod nogami.

Nie pójdzie aden z nas na swoje siado

1105 I aden swego nie oglda dachu,

A wnijdzie w kolej to, co z niej wypado,

A z pod takiego wybrniemy zamachu.

Umiemy wszyscy dobrze obiecado

Wier nie chce si mie nad sob strachu. ^

1110 Równo si sdmy i pospólstwo i wy,

Jednako niechaj cierpi, kto jest krzywy.

Jednym kir okciem mierzy z karmazynem;

Jednym pszenic z owsem równa strychem;

Kto w miecie yje, kady mieszczaninem.

1115 Cho wszyscy jednym w klasztorze kielichem

Ksia ofiary Bogu czyni winem,

A wdy nad prostym jest gwardyan mnichem.

Niech bdzi burmistrz i wójt w kadej rzeszy,

Ale w nadziej tego niech nie grzeszy.

UM Po dugiej tedy dyspucie z stron obu

Sdziom rzd wzity i dwoma oddany

Konsulom, ale i ci nie do grobu

W Rzymie takimi zostawali pany;

Dawnego bowiem dzierc si sposobu,

1126 Jeden tylko rok by im przepisany.

Miao pospólstwo swe osobne sdzi,

Którzy z tamtymi zostawali w rzdzie.

• Tak i wOssoli.; w druku (Zabaw) Wic nie chce si mie nam;

w w. 1099 lepiej w Ossoli. sam i przyzna; krzywy (1111), winny.
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Midzy inszymi widzia si by godny

I Wirginiusz na takie honory.

Nie tak ochoczy, chocia bdzie gJodny, nso

Ogar do knieje puszczony ze sfory:

Jako ten, gdy czas upatrzy pogodny,

Appiemu termin daje na przemory,

eby by gotów swych si sdów sprawi,

Bo ju czas temu ^, eby ich poprawi. uss

Koczot on, e si przyzna dobrowolnie,

e powód tamtej sprawy z Appiusza,

1 przysig, e to czyni ponie wolnie,

Darowan garem od Wirginiusza,

Przy którym stojc instygowa spoinie. luo

Wic skoro tamten przyszed do ratusza,

Razem na gowie wszytkim wosy wstay,

Patrzc jak statek u fortuny may.

Onegda siedzia a ten sta przed tob,

Co ci dzi sdzi; ty te znowu stoisz, 1145

Drc jako ryba przed jego osob,

I dekretu si surowego boisz;

Wkrótce sam si chcia broni aob,
Lecz ojcowskiego serca tym nie zgoisz.

Oto masz dekret swego katalogu. mo
Ukae mu krew Wirgini na progu.

Nie masz ani by moe, prze bog ywy!
W czeku do pomsty gortszej pobudki;

Wszdzie uyty, wszdzie jest cierpliwy.

Dzieci nie tykaj; ten al wszytkie smutki 1155

Zawiera w sobie i tak jest dotkliwy,

e najwikszy z nim zoony malutki.

Nikdy nas mier nie kaleczy gorzej,

Jako gdy dzieci dorose nam morzy.

* W Osaolin. czas min w. 1135. W w. 1127 czytamy w Zabawach

bywali w urzdzie!
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1160 e mr rodzicy, kolej przyrodzona;

Kto pierwej na wiat, pierwej z wiata schodzi.

W maestwie szkoda zawsze nagrodzona;

Krewnych, przyjació nie tak nas dochodzi.

Tu serce, rozum, natura zgwacona,

1165 Kiedy wam w wdzicznej i kochanej modzi,

(W której tu yje a cho i umiera,

Znowu czek ma y) nadzieje odbiera.

Nikt lepiej rany opisa nie moe
Albo choroby, jako ciko boH,

1170 Nad tego, który w sercu czujc noe,

Wiecznego smutku zostaje w niewoli.

A e nim i mnie nawiedzi, moj Boe!
Ani go w domu, ani go na roli

Wyzu strapiona moe moja dusza.

1176 Z tem obracajc rzecz do Appiusza,

Prawem i samym przekona sumnieniem,

Idzie do turmy, kdy inszych wpycha,

Z wielkim on pyszny sdzia obeleniem

Caego domu, który ciko wzdycha,

1180 e splugawiony zodziejskim wizieniem,

I na wszelakie okazye czyha.

eby tak spronej nie stawiano zmazy

Na przysze czasy midzy ich obrazy.

Szukaj przyczyn, nie folguj zotu,

1185 Lecz jako skaa, co ma grunt gboki,

Nie da si ruszy najwikszemu motu,

Do takiej rowien Wirgini opoki;

Nie wyjmie z serca skrwawionego grotu.

Nie da si zmikczy, nie da uy, póki

1190 Kochanej c(jrki nie ukoi cienia.

Oddawszy katu Appiego z wizienia.



749 WIERSZE w. POTOCKIEGO 217

Ten te wszelak gdy nadziej straci

Wyjcia swojego ze sromotnej wiey,

eby i stryjów nie wstydzi i braci,

Gdy go u pala odarszy z odziey

Bd rózgami chlasta miejscy kaci,

Potym udawi; wczas temu zabiey,

I tak si dobrze sam sw rk stroczy,

e ze ba obie wylazy mu oczy.

Ten-ci ta koniec miaa tranzakcya: 1200

Stara przypowie: jakie kto uwarzy

Lub ze, lub dobre, takie piwo pija,

A czasem jeszcze i brzeczk ^ si sparzy,

e si na duszy i ciele zabija.

Nie zawsze si grzech umylony zdarzy. 1205

Na zy to aspekt, Appiuszu, na zy
Z swym trafi, a ci i oczy wylazy.

1 taki z jednej cay wiat przyczyny

Od pocztku si ae dotd psuje;

Std w monarchiach aosne ruiny; 1210

Ta Rzym po dwakro miesza i nicuje.

Ale ach, rzadkie takie heroiny!

Rzadko w gadkoci przystojno przoduje,

I cnota, co ma przysmakiem by. do niej.

Odpucie, prosz, od urody stroni. nu

Gdzie lecisz pióro? Najlepsze kazanie*

Krótko zaleca, abo troch skromniej

O damach: szkoda nastpowa na nie;

Z koci stworzone, a dlatego pomni,

* Brzeczka, wywar sodowy.
» W rkopisie Osol. : Stój, dosy pióro ; swoje maj zamiast musz

mie swe (Wiryd., Zabawy), faz w obu rkopisach,d w druku Zabaw

i w rkopisie Czartoryskich 1888.
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1220 2e z ciaem musz mie swe zachowanie

I zawsze sobie pragn by przytomni.

Ciao bez koci, co dusza bez ciaa,

2e ksobie t, tak natura chciaa.

KOOTBC HISTORYEJ O WIRGINIEJ I WIERSZOW POTOCKIECK).
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Philomachia abo wyraenie gorcych afektów
mioci.

wierszem J. T. T(rbecklego).

750. Przedmowa.

Wojny i me gosi chciao pióro moje,

Jako pod wieo przesze w Polszcz niepokoje,

Mars okrutny obokiem krwawym otoczony,

Paczliwej wojny ognie rzuca na wsze strony.

I jak mnych Sarmatów niepoyta sia

Wszytkich swych nieprzyjació impet przeomia.

A wasnych piersi murem od niewdzicznych goci

Obronia ojczystych swobód i wolnoci.

Ten moj umys chcc wesprze Febus zotowosy
Ju mi dawa kru peen kastalijskiej rosy, i

Który tylkom co chcia wzi, a wtym dziecko mae
Jakie stanie przedemn nad zwyczaj zuchwae;

Oczy w nim niespokojne tu owdzie strzelay

A pieszczone kdziory z wiatrami igray;

Zociste mia skrzydeka prawie nad ramiony, i

A na ciaeczku nagim sajdak opuszczony.

Pod lewy bok si podpar uczkiem naoonym;
W prawej rce mia strzak z becikiem zoconym.

A cho mia twarz w niebiesk gadko przyodzian,

Zdao si, e rzek do mnie z min rozgniewan: 21

I tye to, co mi si zdawszy dobrowolnie

Teraz z pod znaku mego uciekasz swawolnie,
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Marsowi chcc przywieca, gdy surowe boje

Niedosze jeszcze pragn piewa rymy twoje.

2fi Nie twej to gJowy rozum gosi wielkie dziea,

Które wiecznej pamici sawa powicia.

Niechaj si nad tym znoj mozgi nauczone

Wiekiem i dowiadczeniem wikszym zalecone.

A ty o czym twe rymy maj brzmie na potym,

30 Dowiesz si wnete. To rzek a wtym betem zotym

Z uczku mi prawie w samo serce ugodziwszy,

Lecia wskok, na powietrze skrzydeki si wzbiwszy.

A mnie z tego postrzau w te tropy boi nowy

Ogarn i niezwyke na sercu okowy.

35 I gboka tsknica niewypowiedziana,

alem, trosk, kopotem cikim przeplatana.

Tylko e te afekty dziwnym koem chodz.

To mi w pomienie wdaj, to mi same chodz.

I tak swe temperujc da i sodkoci,

40 Hodownikiem mi czyni pieszczonej mioci.

Wic i trudno, jak mówi, pyn przeciw wodzie,

Przyjdzie i mnie swe agle tej zwierzy pogodzie

I tym wiatrom, które mi pdz do wdzicznego

Portu samej Cypridzie zotej zwierzonego.

« By moe, i sajdaczny boek braca swego

Rozweseli korzyci upu kosztownego,

W którym moje tsknice bd spoczyway

A jego zacno przez wiersz wiekom podaway.

751. Do Kupidyna.

Ju mi nie al, Kupido, em z twego postrzau

Dzi si sta niewolnikiem nowego zapau.

Szczliwy to by moment, gdy twa zota strzaa

Tak askaw ran w serce mi zadaa,

5 Przeciw której pociechy wszytkie wystawione

Gasn i ledwo mog w rzd by policzone.

Ztde serce w obfitej pywajc radoci,

Nie moe swych kontentec utrzyma w ciasnoci,
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Ale na ksztat zebranej z wielkich wod powodzi,

Która potne tamy i groble przechodzi, lo

Samo ducha dodaje i impet sprawuje,

Samo ochotn rk i pióro kieruje.

A to sercu posuszne, tak prdki rym skada,

Jako gdy szumny Eurus lotn naw wada.

Prowad mony Kupido tryumf z braca swego, 15

Okiem nadobnej Anny dzi zhodowanego.

Twojej to strzay skutek, em dzi w tej niewoli.

W której smaczniej zostawa, ni w najwikszej doli.

A ty ozdobna nimfo, nimfo urodziwa,

Co ci za chwila taka wydaa szczhwa? 20

Czas, natura, ywioy zna, e si zmówiy,

Aby tak liczne dzieo wiatu wystawiy.

Rzekbym, e ty Danae, co chocia zamkniona

Za Stern zamków tak bya z urody wsawiona,

e si do niej sam Jowisz deszczem zotym spawi; 25

Abo Europa, której tene bog nabawi

Trwogi, kiedy przybrawszy ksztat wou biaego

Niós drog korzy rodkiem morza gbokiego.

Czy jedna z owych bogi, której przysdzone

Jabko zote, a drugie byy ponione, 30

Cho Juno kresk swoje pacia monoci,
Minerwa z drugiej strony mstwem i mdroci.
Czy z abcia i licznej Ledy urodzona,

A z nadobnej Heleny w Ann przemieniona?

e tak liczna i wdziczna, a przy swej wdzicznoci 35

Prona jest (przyznam prawd) pychy i hardoci.

Czym masz wszytkich afekty ku sobie skonione,

Ale moje najbarziej serce zniewolone.

Zniewolone afektem twoim osobliwym,

Który tobie wypaca chc piórem yczUwym w

I twe wdziki wynosi godnymi chwaami,

eby nigdy nie gasy z pónymi wiekami.

A kiedy (e je przyjmiesz) honor ten mie bd,
Nowego Amfiona tytuu nabd.
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45 I cho nie wiem, jako mi przystoi z stalonym

Paaszem, lubo sajdak z iukiem naoonym,
Ty tylko racz rozkaza, na hidry straszliwe,

I na srogi zwierz stawi kroki nieleniwe.

Wydr jabka, których smok strzee hesperyjski,

50 Nawet eb trojpaszczeki utn cerberyjski.

A wy, którzy mniemacie, e czary i zioa,

Zawzit mio mog wykorzeni zgoa.

Tu zioa, tu przyniecie wszytkie nawet jady,

I wszytkie swe dowcipne przy tym zniecie rady.

55 Póki ranie ona pikn zda si nieprzestanie,

Zioa, czary i wasze daremne staranie.

752. Kochanie nie grzech.

Jeszcze mi ta mdro w serce nie wstpia,

eby te mio jakim grzechem bya.

Kady ywy kocha ^ Jest, co poczwórnymi

Rad ma zwycistwo ohmpiackimi;

5 Ow ma swe w tytuach i wadzy kochanie;

Ten Marsa strasznych trb lubi chrapanie.

Puszcza si na morze eglarz odwaony,

Czemu? mioci zysku uwiedziony.

Myliwy dla owu i pola mioci,

10 Czsto pod niebem w ciemnym lesie goci.

Nawet i do samych podmy mistrzów cnoty,

Co rk 2, usty gosz jej przymioty.

Gdy mionikami syn barzo radzi.

Ich tedy kocha przykadem nie wadzi.

15 Z nich gdyby kto lask i z ramion zwieszon

Tajstr i brod znaczny opuszczon.

Puci na mi z prdka sylogizm rogaty,

(W któr bro sajdak logiczny bogaty)

' Dopisa} Trbecki: »A to wszytko jest mio abo kochanie, do

czego ma czowiek naturaln inclinati«.

* Dopisa Trbecki: »piorem« ; dalej: »Fhilosophos i. e. amans sa-

pientiae, mionik mdroci.
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Prawic mi tam jakie umysów mioci,

W których co kocham, nie mam tkn wolnoci. -m

Przeczy niu nie myl, eby rozgniewany

(Majc t Jinoc jzyk swój nadany)

Ile Woch, na czoo nie wstawi rai rogi.

Gdy tam panuje gsto ten dziw srogi.

Lecz agodnie bd prosi pospnego, 2.0

By wiosny nie bra od lata wdzicznego.

Póki zboa w trawie wesoo bujaj,

I ich zielone runa z socem graj.

NIU bujnym kosem oracza uciesz,

Gdy Ikarowe ciepe dni pospiesz. 30

A ja bd ciebie, Kupido, pilnowa

I twoich znaków pilno naladowa,

Póki sam Mars zbroj zoywszy stalon

Z swoj Cypryd wesó ulubion.

Bodaj pokój miy goci w kadej stronie, 35

ZtHy dr;statek piastujc na onie.

A jeliby si za Bog w gniewie swym wzruszy,

I dzik ord przeciw nam poruszy,

Tam gdzie Mars rozkae, od swej lubej boku.

Za nim na wojn chtnie rusz kroku. 40

Hej, gdyby to mona, która komu mia.

W sam boj na jego odwagi patrzya,

Któby mia z potrzeby w jej oczach uchodzi,

By te zym losom mierci mia dogodzi?

Wierz, e i Hektor mny by dlatego, 45

Wiedzc, i z murów zamku troja.iskiego

Piknej Andromachy oko sdzim byo.

Gdy jego mstwo w polu dowodzio.

S/.czsny Priamicze. mówi, z kadej strony,

e mnie poleg w oczach wasnej ony. .50

Która paczc ciebie wos zoty stargaa,

Róane lice paznokty zdrapaa

I rany twe zami omya wasnymi,

Coraz caujc usty róanymi.

Wirydarz II. 15
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5 I aosny popió spalonego ciaa

Nalenym grobem smutna darowaa.

I ja chocia siy nie mam Hekti^rowej,

Takim sposobem umrzeciem gotowy

W twoich oczach, Anno, a tyby z litoci

9 Zimnym marmurem przykrya me koci,

Na którym ten napis byby wydrooiiy:

Tu licznej Anny rycerz pooony.

753. List do pewnej osoby.

Tam gdzie patrz ku niebu sawnych Bir paace

A ogromnej fortece znamienite prace

Kunszt<Avnym dzieem pas oczy niejednego,

Gdym wyszad na równin pola przyleg^^ego,

f. W mylach swych zadumany, te skargi rzewliwe

Syszao tylko echo a wiatry yczliwe.

Wdziczne wiato niebieskie i ty bujna ziemi,

1 wy rzeki ciekce kanay wiecznymi,

I wy kwitnce ki i niwy przestrone

o I wy, wdziczne^ doliny, kwiatami upstrzone.

wiadkami bdcie moich serdecznych aoci,
Które ponosz z pana mego niebytnoci.

Jak wielekro me serce smutnymi trenami

Na niebaczn fortun skary si przed wami,

5 Jak wielekro mych ahjw wam samym zwierzaem,

Kiedy si biedzi przyszo z serdecznym postrzaom.

Czy raz usta serdeczne, tajc w sercu rany,

Na ten gos wypaday z paczem pomieszany ?

Gdzie to wzi szybkie skrzyda sokoa lotnego,

io Bym dzi za ich pomoc wita pana mego.

Gdzie wzi bieg jednor(<ca, ebym niewcignionym

Pdem biec zawita krajom ulubionym.

Gdzieby mi takiej nawy yczya fortuna,

W jakiej kiedy zotego Jazon doszed runa,

> Dopisano : nizkie.
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Pewniebym wszytkie rzeki bez aglu i wiosa 2

Snadnie przeby móg, boby naw mio niosa.

I chobytu tam by, kdy ran wstaj zorze,

Lub gdzie szumi na pónoc lodowate morze,

Lub gdzie ku antypodom Febus ustpuje.

Lub gdzie soce swym ogniem murzyny farbuje, s

Przecie twoje przymioty i wdziki kochane,

Wyryte na mym sercu bd wspominane.

Kto sam nie dozna, nigdy nie da wiary temu,

Jak ciko y od miej swej oddalonemu.

Szczliwsze wolne wiatry, co ci obwiewaj, j

1 z licznej twarzy krojde perowe zbieraj.

Szczliwsze nieme gmachy, kdy przemieszkawasz.

Szczliwsze i przechadzki, gdzie si widzie dawasz.

Szczliwszy lada pasterz, gdy o zwykej dobie

Spdziwszy trzody wolno, przypatrzy si tobie

1 krom zazdroci, kiedy w zwyczajn godzin

Z twojej pieszczonej rki odbiera juyn.
Tylko odemnie czemu lak fortuna stroni.

Ze czego z dusze pragn, tego gwatem broni.

Lecz dufam, e stateczno ze szczcie przemoe,

A ty mi sam pocieszysz wrychle, o moj Boe!

I sam bdc askawym wodzem mojej drogi.

Dasz szczliwie odwiedzi podane progi.

A ty liczny aniele, celu moich alów.

Przyczyno trosk tajemnych i serca postrzaów,

Bd askawa, gdziekolwiek szczliwie si bawisz.

Szcz o Boe to wszytko, nad C'.ym czasy trawisz.

Moje za ch ku sobie znajc niepokryt.

Racz mi wzajem nagradza ask sw sowit.

Rozbij chmury mych trenów sowy wesoymi,

Wyrywszy je na karcie rczkami .licznymi.

A jeliby nie bya wola pisa sia,

Pisz cho krotko; mnie bdzie ta nowina mia.

e zdrowa i ^faskawa na sug swojego,

I e mu chcesz dotrzyma sowa raz danego.

15*
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Za co ja, cho i za wiat bd oddalony,

Tobie ponios umys wiecznie zniewolony.

754. Do Anny P. M. B.

Tym si ly popisujesz, Anno cca, piercieniem,

Zotem gdzie sawa, drogim cnota jest kamieniem.

755. Na teje obraz.

Sawni mistrzowie gadko dlatego maluj,

By to trwao w obrazie, co laty ujmuj.

Pziem nie umiem, pioren; ozdobn ci czyni,

Niechaj to trwa w mych wierszach, co w obrazie ginie,

i Godna Anno, eby ci Apelles malowa.

A uczony Apollo wierszem ojiisowa.

756. O teje.

Synu wdzicznej Cyprydy, czemu twoje strzay

Ozibe w kawalerach sprawuj zapay?

e tak licznego kwiatu rano nie zbieraj,

1 leniwo tak drog korzy ubiegaj,

i Wie snad szczcie, komu ten klejnot zachowuje,

1 sam zwok trwalsze uciechy gotuje.

Trzykro szczliwym moe nazwa siebie,

Kto ten klejnot, fortuno, zasuy u ciebie.

Jakoby te po wiata lazem pohoMowa,

> Abo szyrokim pastwom prawa ustawowa.

757. Na rog w kabacie.

Czyli tu karacena, czy pancerz zaszyty,

Czyli afrykaskiego ówia rog niezbity,

e liczne alahnstry przed ciekawym okiem

Kryje ani ich bystrym nie da dosid wzrokiem.

) Niech pancerze rdza sknzi, niech rogi pognij,

e tak wdziczne piecido oczom naszym kryj.
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758. Do Anny nieoszacowanej

Najliczniejsza ze wszech Anno Jedyna luoja Dyanno,

Jak Kochanowskiego ona Dorota nieprzepacona;

Tak ty z panny porównana s Jeste nieoszacowana.

Jako piercie bez kamienia Drogiego nie wart imienia,

Jak ogród bez swych kwiatów. Jak dwór paski bez bawatów, lo

Jako bez soca na niebie, Tak midzy panny bez ciebie.

Twoje kosy rozpuszczone W liczne forgi pokrcone,

Podobiestwo fali maj, 15 Któr na morzu wzruszaj

Wolne wiatry i pieszczone. Czoo twoje tak gadzone,

Jako wic alabastr. który W hczne wywodz struktury, ao

Brwi jako niebieskie uki. Oczy czarne jako kruki.

Z twarzy glans dwojaki bije Jakby róe i Hlie.

T za licznie dzieli mierny 25 Nos i równy i subtelny.

Wargi sw purpur cale Wstydz rubin i korale.

Sodkoci cukier przechodz, Który kanaryjskie rodz, .so

Morzem w koo otoczone Szczliwe wyspy rzeczone.

Szyja biaa, twierdz miele. Równa niegom, które ciele [wy.

Niebo na kark Atlasowy 30 Lub na przykry wierzch Hemo-

Piersi pene jakby owe Wdziczne jabka granatowe.

Na nich groneczka kochane Rk cudz nietykane. lo

Ledwo do nich domowemu Za prob sudze swojemu

Wolno najrze. a gdy czasem Tkn, wnet nogi mam za pasem.

Rczki jakoby waeczki, 45 Paluszki jako sponeczki,

Które kiedy ja cauj Bynajmniej si nie frasuj,

Chobym królewskiej na wieki Nigdy nie c<;owa rki. m
Wszytka posta jej ozdobna Sama na wszytk > sposobna,

Panieskie wszytkie roboty Nie z przymusu, lecz z ochoty

Lotnym dowcipem pojmuje, s^ Wszytko si zgoa szacuje.

Do czego przyoy rku, W kadej rzeczy peno wdziku.

Taniec zagra z instrumentu A nie chybi nic koncentu tjo

Jakoby w Febowej szkole Bya. Nu gdy w piknym kole

Taniec wiedzie, nimfy rady Patrz na ni i dryady.

Gdy piewa, same syreny 6.5 Ju nie bd takiej ceny,

Ju i gos ich t^k wsawiony Paszuje przed jej intony.
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Z Wener równa gadkoci, voZ Minerw sann mdroci.
Juno dostatki jak trzeba Daa jej, a Ceres chleba,

Wdziczno trzy siostry Chary ty, Flora z cnoty wieniec wity,

75 Który nad wszytkie wdzi- 1 przyrodzone luboci

Zdobi nieoszacowanej, [cznoci Czoo Anny mej kochanej.

Czym te i mnie zniewolia soj wiecznie przysposobia.

Za sug doywotr)iego. Którym do wytchnienia mego

Chc by, póki dugu mego Nie zapac miertelnego

85 U srogiej mierci podwoja. Potym ja jej, ona moja.

759. Na imieniny.

Godna wizania na twe imieniny,

Lubo klejnoty murzyskiej krainy

Albo i zotem z brzegu paktolskiego

Lub speciay miasta weneckiego.

.5 Ale i ledwo tyo co potrzeba

I to przy cikiej pracy daj nieba,

Wic ci moj szczyry afekt ofiaruj,

A tym ci wzem, cna panno, krpuj.

Który bodajby mocnym szypem swoim

10 Skrpowa moje serce wespó z twoim

Zgodn mioci, ktoraby statecznie

Z obu stron trwaa midzy nami wiecznie.

yj swej patronce jasnymi cnotami

Równa, w fortunne lata za latami.
15

Jednak i ten dar przyjmi chocia may
A wiedz, em zawsze jest twój suga cay.

760. Waleta z drogi posana.

Trudno piórem wyrazi alu tak cikiego,

Który ponosi musz ?. rozstania naszego.

Gdy mi, zola Hanusiu, w domu swym egnaa,

1 z góry, kiedym Wis przebywa, patrzaa,

.T W ten czas pery, które z oczu twych paday,

Wzajem moje powinno w sercu zapisay,
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Ze cliocia mi oddali tu mus nieuyty,

Twej licznej twarzy obraz zosta w nim wyryty.

Twe k<K'hane przymioty, pieszczone zabawy,

Twoje wdziczne ponty i lube rozprawy, i

Oczy wesoe, które serce zniewalaj.

Wargi, które kolorem rubin przewyszaj,

I pier. alabastrowa, przy której si zdadz

I kaukazyjskie niegi najczerniejsz sadz,

To wspominajc, gdy ód krzywa w swoim biegu i

By.^trej Wisy drugiego dopdzia brzegu,

Trzykro z serca westchnwszy nad brze.^em w tej dobie,

Trzykro take oddaem nizki ukon tobie,

Chociem ci nie móg dojrze i dla odlegoci,

I dla wilgotnych oczu od wieej aoci. s;

A potym wsiadszy na ko, gdym si w pole wyda.

Do teskliwej walety i tem sowa przyda:

Ja odjedam, a serce moje tu zostawa,

dziwna szczcia nieludzkiego sprawa.

Goram ndzny w kochaniu, a goram tym staej, '^

Im ten ogie, co mi re, jest odemnie dalej.

Bog ci egnaj, Hanusiu moja ulubiona,

Tobie samej ch moja wiecznie zniewolona.

Gdym za w drodze spoczywa wród guchego boru.

Pod cieniem lub topoli, lubo te jaworu, s

Tam zaraz na jaworze, tam i na topoli

Tymi sowy kreliem znak mojej niewoli:

Hanusiu zota, serce me zostao z tob.

Ach gdyby nam obojgu pospou by z sob.

Ja odjedam od ciebie gdzie w odlege kraje, s

A od cikiej tsknice si rai ju nie staje.

Które smutne czytajc z sob obiecado.

Myl stawiaa ci w oczach lepiej ni zwierciado.

1 tu chocia w tsknicy zostaj po tobie,

Wszytk t moje ao tym cukruj sobie, a

Ze w nagrod tej srogiej wycierpianej inki

Nacauj si w rychle twojej licznej rki.
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I po tych wielu linkach darmo potykanych,

Powa si i dalej do ustek róanych,

45 Przy których s za cyfr cukry i kanary

I same elizejskich pol sodkie nektary.

Wic do szyje i lubych pomagranow onych,

Nad sam paroski marmur liczniej ugadzonych,

Które cho cienkim rbkiem zwyky si okrywa,

o Przecie oczy i usta wa si tam wrywa.

Bo co oko ju zajrzy, nieskosztowa tego,

Gotowa mier i jeszcze co nad mier gorszego,

Do czego nili przyjdzie, Hanusienku zota.

Tym tylko serdecznego ulysz mi kopota,

55 Gdy wedug sowa bdziesz kocha sug twego

A tym samym zwyciysz rym Kochanowskiego,

Który tak brzmi: Co komu rzecze biaogowa,

Pisz jej próne na wietrze lub na wodzie sowa.

Ale si ma nadzieja na tym mocno sadzi,

60 e twojej ku mnie chci aden czas nie zgadzi.

Moje wzajem ku tobie, Hanusiu, kochanie,

Wszytkim zazdrosnym na zo nigdy nie ustanie.

Bd askawa, ja ywot powiod stroskany,

Póki znowu twym progom nie bd oddany.

05 Progom szczsnym, przez które nóki twe stpaj,

Za którymi w te tropy róe wynikaj.

liczny aniele! koczc to moje pisanie,

Duch mi z ciaa ostatni wyciga wzdychanie,

Gdy uwaam moj tu byt, aby z tej przygody

70 Kto inszy na mym miejscu nie zay pogody.

Niechaj by pierwej dusza z ciaem si rozstaa,

Niby taka nowina doj mi kiedy miaa.

Ale jeli mi chowasz w pamici u siebie.

Jak by mi posadzirr sw rk na niebie.

75 Ja twoje ask majc nie zajrz nikomu

Honoru wysokiego ni wietnego domu.

Ty honor, ty dcm wietny, ty pociecha moja.

Ty jest klejn'.t wybv»rny, mu] skarb jest cli twoja.
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A serce me jest marmur, w którym krwawe rysy

S wiecznie trwae na tw usug zapisy. s

Których ci te dotrzymam, a ty yczliwoci

Mej prób wziwszy w swojej czuj si powinnoci.

Kocz zatym, a pociech tak wiele winszuj,

Ile bogate niwo klosow narachuje

I jak wiele gwiazd v. idzini na niebie zoconym, a

Abo jak wiele kropel w morzu niezbrodzonym.

yj w dugo póne lata fortunna, a swego

Chowaj w wieej pamici sug powolnego.

761. Lament w zakochaniu

Muzo, powiedz przyczyn, czemu oczy moje

Ustawnego niespania cierpi niepokoje?

Soce mi si leniwe, nocy dugie zdadz,

A utsknionym mylom lada sny zawadz,

Cho mi ani gorczka ogniem swym dojmuje,

Ani mi soce, ani mrony wiatr przejmuje.

Snad mio ma choroba, która serce arzy

Nieodbitym promieniem licznej Anny twarzy.

Z ni mówi cho jej niemasz. we nie i na jawi.

Ta i we dnie i w nocy myli moje bawi. i

Przez sercowadnej prosz sodki hod Dyony,

Przez Kupidowe strzay i luczek zocony,

Folguj, o liczna nimfo! folguj sudze swemu.

Niech nie szkodzi frasunek dowcipowi temu,

Co si sili tw saw rymem wiekopomnym i

Poda wiatu na widok i czasom potomnym.

A jeli i zwierz dziki i wyniose skay,

I guche lasy wierszow i lutnie suchay

Nauczonego piknej Kalliopy syna^,

Tobie by twardsz nad nie, co jest za przyczyna? 2

Ach o czasy! o wieki nader opakane!

e zotouste muzy zewszd s wygnane,

1 Dopisano: Orpheusa.
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Nauka za nic; sami wszdy przystp maj,
Którzy dowcip i zacno w szkatuach chowaj.

j Tym i spiowe wrota i elazne progi

Otwarte i odwierny i brytan niesrogi.

A poeta z muzami i lutni Febow
Pod oknem hardej dziewki trzyma stra placow.

Tego odwierni od drzwi psami naszczuwaj;

3 Jak da co, a odwierni i psi pokój daj.

jak nienagrodzonej sobie winna szkody,

Która na sac stawia klejnot swej urody.

aje wizie w okowach nieszczliwej doli;

Ta za szmat zota siebie oddaje niewoli,

5 Jeszcze temu, po którym w przyszy czas wdzicznoci

Trudno si ma Fpodziewa abo uczynnoci,

Kiedy lata podesze urod zepsuj,

Gdy z ust owe aosne sowa wylatuj:

Hej, gdzieby to ten rozum byo mie w modoci,
" Który teraz si nalaz ju w pónej staroci.

Lepiejbym ci gadkoci dzisia szanowaa,

Ni pierwej, kiedy mi si wiecznie trwa zdaa.

Przeto kto si po cudzej miarkuje przygodzie,

Mdrszy, ni co dopiero mdry jest po szkodzie.

5 Bo jak nie zawsze kwitnie róa i lilija,

Tak i wdzicznej urody liczno z czasem mija.

Póki tedy czas suy, szuka statecznego

Przyjaciela potrzeba^ coby do pónego

Wieku yjc, w uprzejmej i wiernej mioci,
o Po mierci ziemi winne w grób wprowadzi koci.

Tobie ja, wdziczna Anno, i wieku pónego,

1 obfitych dostatków i szczcia wszelkiego

Winszuj, by nietylko wespó ze mn ya,
Ale i zamierzony mnie kres przepdzia,

^ Który kiedy dopdzi sióstr nieubaganych

Ukwapliwy koowrót, niech ziemi oddanych

Zewok moich ten bdzie dowód niewtpliwy,

Kiedy na moj grób woysz ten napis yczliwy:
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Ten kamie ciao mego przyjaciela kryje,

Którego pami wiecznie w sercu moim yje 6o

762. List do teje.

Ju dwa kro w biegu koJo stano miesiczne,

Jakom si z tob rozsta, moje dziewcz wdziczne,

A cho tak krotki lotnym czas przebiea skokiem,

Kada niemal godzina staa mi si rokiem.

Ba i dotd zostaj w srogim utsknieniu, 5

Nic pewnego nie wiedzc o twym powodzeniu,

Które nad wasne zdrowie wyej ceni sobie.

Skad wszytkich moich pociech majc w twej osobie.

W twej osobie, która jest panem sercu memu,

Przeto si te odzywam jak panu wasnemu 10

I chcc listowi temu wiksz zjedna cen,

Poniewoln do siebie zwabiem Kamen,
Nad natur si na wiersz mikki zdobywajc,

A kochaniem niesforno rymów pokrywajc.

Mio wielka mistrzyni podczas z podziwieniem, 15

Moc swoje rozpociera i nad przyrodzeniem,

e do czego z natury czek nie by podobnym,

Skoro go ta podnieci, wnet bdzie sposobnym.

I ja ten com z poety zabawy nie miewa.

Anira nigdy przy lutni Febowej nie piewa 20

Na dwuwierzchnym Parnasie, ani moje stopy

Doszy wyniosej skay piknej Kalliopy,

Skórom ci jednak pozna. Anno ulubiona,

Zaraz mi ch do twoich usug zniewolona

W ten humor wprowadzia, e i rymy skadam, 25

I do Febowej lutnie z lekka si przysiadam.

Ty tylko bd askawa, wnet mi wyjmiesz z ceny

Tych, którzy poniewolne morduj Kameny.

Tobie ja hod serdeczny samej ofiaruj,

Tobie, której ju równej zgoa nie najduj. 30

Woln szyj sw nios pod twe jarzmo zote,

A ty askawie przyj racz szczyr ochot.
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Jeszcze taka w mych oczu adna nie postaa,

Ktoraby si urod z tob równa miaa.

35 Bo gdy ci tylko w mylach swych konterfetuj,

Wszytko to bez pochlebstwa w tobie upatruj,

Co hoej suy damie. Wzrostu jest piknego,

Gestów wdzicznych i chodu prawie wspaniaego.

W tobie siostry gracye mieszkanie obray,

40 Ztd swe kady twój czonek ma osobne chway.

Wos w przyrodzon fal licznie pokrcony,

Przyjemniejszy, niby by balsamem zmoczony.

Czoo wesoe w swojej bieli i gadkoci,

Najliczniejszy przewysza polor soniej koci.

4.T Brwi wyniose nie insz ozdob sw maj,

Jak wic gdy si od soca tcze odraaj.

Oczy czarne nad kruki, tocz zrzenicami

Niespokojnymi, równie jak niebo sferami.

A kdy je obrócisz, takow moc maj,

50 Ze tysic serc w momencie jednym zniewalaj.

Nosek subtelny suszn miar pocigniony

Równiejszy nieli sznur misternie pleciony.

Sama twarz twa nadobna w pci niebieskiej kryje

Wdzicznym bdem zmieszane róe i lilije.

5 Przed któr gasn musi w swej ozdobie zorza,

Cho tysicem farb strojna wystpuje z morza.

T twarz ty, Hanusiu, tak mdrze szafujesz,

e niepoyte serca w okowy wprawujesz.

O wargach twych co rzek, wstyd i koralowi

óo Czyni i sydoskiemu nawet szaratowi.

Tych sodko równa moe z sam ambrozi,

Któr vv niebie bogowie u swych stoów pij.

A gdzie za wargi w usla kryj swoje brzegi,

Nieznacznie si wydaj dwa równe szeregi

66 Drobnych zbków, co len glans i t biao maj,

Ze same uryaskie pery przewyszaj.

Szyja zbytni biaoci, mog to rzec miele.

Przechodzi nieg, co wieo na Al^iach si ciele.
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Nu owe z alabastru pagórki szczliwe,

Których wiksz cz kryj rbki zazdrociwe. 70

Ze le róe, które z nich licznie wynikaj,

Dojrze swych kwiatów oku chciwemu nie daj:

Ach kochane bulwerki, hczne reweliny,

Wycie skad pociech moich, wy skarbie jedyny.

Lecz i tych. co przyczyn trosk mych ustawicznych, 70

Nie mona tu nie wspomnie rczek twoich licznych.

Te kochane sponeczki, te walki pieszczone,

W gadk jasno przechodz woski wybielone.

wal^y! o luboci! kiedy was cauj,

Zda rai si. e w bogatej Persiej króluj. m
Insze twe dalsze wdziki szata ju okrya

1 sdu o nich wszczyna oku zabronia,

Ale e myl akoma i szaty przechodzi.

Jeli z tego, co wida, sdzi mi si godzi,

tym. czego nie wida, lakbym sdzi miao, ss

I tak biae i mikkie wszytko twoje ciao,

e jeszcze puch przechodzi abcia onego,

W którym ono utai Jowisz bóstwa swego,

Nie chcc, aby poznany by od kogo, kiedy

Przymkn si w takim ksztacie do nadobnej Ledy. 90

Ach, gdybym mia w swej mocy lub skarby Krezowe

Lub zoto, które pieni brzegi Tagusowe,

Dabym je, by fortuna w tym sprzyja mi chciaa.

eby mi tak twe ciao kiedy pokazaa.

Jakie jest w swej ozdobie krom wszelkiej zasony. ttf.

Jakieby ztd bra pasze wzrok nienasycony?

Nie chlubcie si ju próno wieki teraniejsze.

By w którym kraju miay by damy pikniejsze

Nad Ann moje. która na ten ju wstpia

Stopie gadkoci, e was wszytkie przewyszya. loo

Ju odtd wszylkiem z serca mego wyforowa,

Ktorymem z zadumieniem przed tym si dziwowa.

1 owszem to rzec musz wijrew samej zazdroci.

e mi ju te powszednie obmierzy gadkoci.
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105 Bo na tw pikno, Anno, myli zapatrzone.

Brakuj insze przed tym gadkoci schwalone.

Twoja sudamna kibi tak uformowana,

Jak by byJa Cyprydy tam przepasana.

Ty przesza i syren morsk, ba i ow
110 Zotowos Poppe w Rzymie Neronow,

Lawini. Kamill, Klorind, Armid.

Nawet matk gadkoci, pafijsk Cypryd.

Taki dank, moim sdem, ma uroda twoja,

eby dla niej drugi raz moga zgorze Troja.

Uf. Ta i we mnie ch do twej usugi sprawuje,

Ta i teraz i pióro i rk kieruje.

Tej (jeli co w ad muza nieuczona pieje)

Tej samej przypisuj i mam t nadziej.

Ze chocia me powieki mier zawrze akoma,

12U Jej uroda na wszytek wiat bdzie wiadoma.

A ty, moja Hanusiu, dziewcz ulubione,

Której samej me serce wiecznie zniewolone.

Widzc ch m uprzejm i szczyre kochanie,

Ktorego jest dowodem to moje pisanie

uT. I wszytkie oddawane dotychczas usugi,

Krew t i zdrowie tobie zapisane w dugi

Przyj mi wdzicznie w zakadzie a w tej odlegoci,

Nie ustawaj w zawzitej ku mnie yczliwoci,

I w asce przyrzeczonej czekajc teskliwa,

130 Kiedy mi stawi tobie godzina szczliwa.

Natenczas ja do ciebie mile si przysid,

I wetowa mych tsknic wycierpianych bd.
Czsto caujc rczk i usta pieszczone.

Nad tureckie serbety wdziczniej osodzone.

13-. W tych pociechach gdy serce bdzie opywao,

Na on czas mi samemu tak si bdzie zdao,

Ze zwycizca narodów w zamek na zoconych

Wjedam wozach, srogimi somi zaprzonych;

I zbieram pery z brzegów morza wschodowego,

140 I e mi rzeki pyn zota arabskiego.
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Ale im wicej o tym sobie figuruj,

Tym wiksz na mym sercu tsknic ztd czuj.

Ach, gdyby mi cho orle skrzyda ztd poniosy

A do ciebie, ma wdziczna pociecho, zaniosy.

e bym tam by, dopiero gdzie myU zostaj U5

I kdy si na moj al coraz przesuszaj.

Lecz szalonego yczy, czego mie nie mona,
Zkd widz i pocici- a, zkd i skarga próna.

Bywaje ju askawa, o liczny aniele!

Tobie nboga muza do nóek si ciele. 150

A jeelim z pamici twej niewygadzony,

Jakobym by pod zote sfery wyniesiony,

Które póki swe toczy bd koowroty,

Niech przeciwnego szczcia niekmylne obroty

Zdaleka ci mijaj a wszego dobrego 155

Niechaj ci Bog uycza z nieba wysokiego.

Aby ya wiek dugi w lubej szczliwoci.

W pociechach opywajc ae do sytoci.

Czego po setne ycz z serca uprzejmego,

Proszc, by mi w pamici miaa sug swego. 160

Imienia i przezwiska nie kad; oboje

Wie dobrze seice, liczna Hanusieku, twoje.

763. Gratulatia teje nowego roku^

Anielskiej twarzy nimfo liczna, Anno moja.

Jeeli nieodmienna ku mnie aska twoja,

Nako do moich rymów ucha askawego,

Ani bro bahej karcie oka wesoego.

Nowy ten rok by szczsny zawita, winszuj, 5

Który niech ci do dalszych fortun kredensuje,

Aby ya wiek dugi w szczcia obfitoci,

U Boga i u ludzi w asce i w mioci.

' Dopisa Trbecki: »Kunszt«, bo anagram wierszy nieparzystych

i parzystych wyjawia nazwiska pary kochajcej: Anna z Zgliczyna Zgli-

czyuska i Jakub Teodor z Trunibek Trembecki.
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aosne chwile twych dni niech nie przeplataj,

10 Boleci i frasunki niechaj ci mijaj.

ycz tego wszytkiego caym sercem tobie,

Tak i wicej nie mog yczy i sam sobie.

Gdziebym to na dzisiejsze ku twej czci (ofiary,

Heleno ma Irtjaska. inogl si zdoby dary,

if, Lub jakia miay eglarz a od dalekiego

Egu gdzie przywozi, lub co kosztownego

Indye szl hiszpaskie, z przewybornych owych,

Oryentalskich pere i konch purpurowych.

Co kiedy mi forluna w tym stanie mie chciaa,

20 Dawszy ochot, wielkich dostatków zajrzaa.

Zota mi Ganges nie ie a w cieniach domowych

zotych ledwom sysza piaskach Tagusowych.

1 nie byem tam nigdy, gdzie morze gbokie

Rzuca kosztowne pery na brzegi szyrokie.

2f. Nie mogc tedy darem obesa ci drogim,

eby tym nie gardzia prezentem ubogim,

Ale jakim jest sercem ode mnie posany.

Takim prosz, eby te by akceptowany.

Znam si za dar niewielki ani twej grzecznoci

.30 Równy, ale i dany z szczerej uprzejmoci,

Godzien uwagi twojej; gdy dary wic maj
Od tych wag i cen, którzy je dawaj.

LuiK) i ja tak tusz, e krom proby mojej,

Mde t poczt przyjmiesz z zwykej aski twojej

3.1 A^ twój genjusz piknej twarzy przyzwoity,

Barziej ni dar uway afekt niepokryly.

Co gdy 3am skutkiem uznam, w nagrod tej chci,

Erato poda wiecznej imi twe pamici,

Ze ta sawa urody nigdy ci nie minie,

40 Któr laceóska dama i po dzi dzie synie,

I insze heroiny, które, by dzi wstay.

Twej urodzie niechybnie palm by przyznay.

* Dla anagramu czytaj J.
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Nieche tedy obficie szczcia wszelakiego

Raczy sam Bog uyczy z Syonu górnego,

Siawe IWDJ piastujc; której niech brzmi wszdzie 4g

Echo gone po ludziach a bez zmazy bdzie.

Kiedyby ach to mona! yczybym dzi sobie,

Moj ukon oczywisty odda nizko tobie.

Ale em tak dalekim niebem oddalony,

By u ciebie nie mog, chobym by niesiony 00

Eurowymi skrzydami, wic z tej odlegoci

Cz( em bij z ofiar szczerej uprzejmoci.

Koczc te wota. sam si asce twej oddaj,

I twoim nizkim sug, pókim yw, zostaj.

Którego ty dowiadczaj, kac sobie suy; .0.0

Doznasz, e si odmianom adnym nie da uy.
Twym sug jest i chce by, i a poty bdzie.

Póki mu dni skwapliwa parka nie doprzdzie.

764. Dialog abo rozmowa kawalera z dam.

Kawaler. Ju jasne soce wysoko si wzbio.

Mnie tak ospaym nie wiem co sprawio.

e le dotd i swemu kochaniu

Dniam nie winszowa na wdzicznym witaniu.

Pojd; co prdzej powetuj tego,

Com by omieszka dla spania dugiego.

Winszuj dnia dobrego, liczna panno moja.

Przebacz, e tak nierycho do twego pokoja

Z winnym spiesz ukonem i serdeczn dani,

yczc, aby mi bya wolnowaui pani ^ 10

Panna. I ja wzajem winszuj dnia dobrego tobie,

Tylko prosz o jedno: zachowaj te sobie

1 arty i oferty na kogo inszego.

Bowiem ja z monarchami nie mam nic spolnego,

ebym miaa od kogo dani potrzebowa u

Abo nie majc mocy kogo chcie hodowa.

•Dopisa Trbecki: »abo te: która sama jedyn serca mego

pani«.

Wirydarz II. 1"
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Modzieniec. e miele o was rzek, wiksz wy moc
Ni wszyscy monarchowie, któr zniewalacie, [macie,

Bo nie dziw, e kto kogo mieczem pohoMuje,

20 Nie to fortel, gdy gwatem kto ki>mu panuje.

Lecz dobrowolnie kogo wzi pod swe w^fadanie,

Wierz mi, wiksze ni przez miecz sztuki dokazanie.

Gdy mieczem pospolicie miecze odbijaj,

1 gwatowi czstokro gwatem zabiegaj.

26 Pod wasze za ora nieprzezwycione.

Których e bohatyrow karki niesk-lonione?

Kto ma tak z dyamentu serce ukowane,

e by waszej potdze nie byo poddane?

P. Byo co na t not w latach przeminionych

80 Sysze o Amazonkach onych niezwalczonych.

Które tak mnie srogim mieczem wojoway.

e te pastwa szyrokie gwatem posiaday,

I trybut im pacono, lecz dzisiejsze lata,

W któr chcesz pojrzy strm niezmiernego wiata,

35 Próne tych bohatyrek. Ju Tomirys ona

Nie powstanie tych wieków ani niezwalczona

Niegdy Pentesilea ni kraju polskiego

Ozdoba, Wanda cora Krakusa wielkiego.

Ju nam dzi miasto broni nieba zazdrociwe,

40 W rce wtrciy ig i krosna teskliwe;

Kazay sadzi zioa, kdziele pilnowa;

Czy tyme to orem mamy was zwojowa?
M. Jake ju czsto na to oczy me patrzay,

e tych, którym i miecze i hartowne strzay

tó I tysice kirisow serca nie strwoyy,

Jako sabe niewiasty ciko ich raniy,

Nie mieczem, lecz gadkoci, któr przeraeni

W ich jarzmo swe ramiona dali zniewoleni.

P. Wtpi, by marna gadko tyle siy miaa,

.50 eby o wielkich mów pokusza si miaa.

Bo kto ywot rycerski kiedy posmakowa.

Nie tusz, by si na te fraszki zapatrowa.
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Prócz ten, który sw modo doma próno strawi,

A nigdy si marsowym dzieem nie zabawi.

Tego zniewoli acno i zhodowa snadnie, 55

Bo sam na t pont dobrowolnie padnie.

M. Jako aden stan ludzki nie wydoa temu,

By si odj gadkoci jarzmu przyjemnemu.

Nienmiej i stan rycerski h'^duje mioci

Ani si chlubi moe z swej doskonaoci. co

Jak rycerz, tak filozof ju tu prosiakami,

Co mog tysicznymi dowie.< przykadami.

Jeeli i Herkules on niezwyciony,

Porzuciwszy buaw, bawi si wrzeciony

I przed którym Asia wielka niegdy draa, g5

Wielkiego Aleksandra inioi optaa;

Nawet jeli bogowie sami podlegali

Mioci i dla niej si ronie przemieniali:

Sam Jowisz wadogromy rriz w wou biaego

Dla Europy, to zasi w abcia licznego 70

Dla urodziwej Ledy. Nu sam mistrz mdroci,

Apollo, jako szala dla zbytniej mioci,

Jako goni Dafnid, gdy ta w czasie owym
Od bogów przemieniona drzewem wnet laurowym.

A i Mars paajcy w poród krwie i boju 75

Idzie w Lemnie do licznej Wenery pokoju.

Tam Wulkan oszukany sam rogami wieci.

Lecz i Mars z miechem bogów uwikany w sieci.

Ale wprzodby mi Hesper^ cieniem okry swoim.

Nibym wszytko wymówi mia jzykiem moim, so

Jako wiele na wiecie gadkoci hoduje,

Nad którymi, czego chce, ona dokazuje.

Wielcy cesarze, moni królowie, ksita,

Jej musz nosi dobrowolne pta.

Tak ma zawsze dwór wielki, tak udolne sugi, «fi

Których si nie przebiera, cho ich bez wysugi

>Wieczor« Tr.

16^=-
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Czstokro odprawuje, i)o wnet orszakami

Na to miejsce gstymi sudzy za sugami

Syp si do jej progów; ona w nich przebiera,

90 Majc w czym, bo ledwo drzwi przed nimi dowiera.

i\tora mi i dzi tobie wiecznie zniewolia,

Przeto prosz, by sug twoim nie gardzia.

P. Trudna sprawa z mdrymi i ja widz, z tob
Niewiele pono wskóram z tak bieg osob.

95 Prdkoby racyami ty mnie i^onwinkowa,

Ktorymi swych dyskursów naw przeadowa.

M. Daj Boe, aby moje racye yczliwe

Miejsce u ciebie miay, i eby teskliwe

Serce moje pocieszy swoj ask chciaa

100 I midzy sug swych wiernych poczet zachowaa.

F. Nie mojej to intraty sugi takie chowa,

Gdy trzeba dobrze rozchód z dochodem miarkowa.

Sug te w regestr nie pisz ani komputuj.

Bo ich nie mam, ani ich dotd potrzebuj.

106 M. Wiem. e wele za szczcie kadliby to sobie,

Aby im byo wolno zawsze suy tobie,

Twych oczu i skinienia rki upatrowa.

Bye im tylko sama chciaa rozkazowa.

Lecz mnie przede wszystkimi miej za sug swego,

110 Który chtnie wygldam rozkazu twojego.

P. Nie dopiero to dzisia wy fen zwycz;ij macie,

Ze sowy i oferty tylko nadstawiacie,

A w sercu tyo prawdy, jak wody w przetaku,

Figlów za i chytroci jako w korcu maku.

116 1 kada niemal panna pospolicie zbdzi,

Która z powierzchnej cery dobrze o was sdzi.

M. Mylisz si, zacna panno, gdy tak ladajakie

Dajesz nam zalecenia i tytuy takie.

Szczyro. my powaamy, cnot si szczycimy,

120 A przy sowie raz danym do krwie swej stoimy.

Zaczym i ja co mówi o swej szfzyrej chci,

Przyjmi pro.sz askawie i racz mie w pamici.
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P. Chwal si jak chcesz; nie takem rzeczy niewiadoma,

Zby mi wasza chluba nie bya znajoma.

J pierwej by móg stan bieg lotnego soca, i

Ni bych ja waszych kunsztów przebiega do koca.

M. Coe w nas upatrzya tak nie krayli swojej

Abo co si nie zdzio górnej woli twojej,

Ze ju nas tak potpiasz i pozbawiasz cnoty,

Przez co jako cikimi bijesz w serce moty, i

I dla zdrajc, który ci snad zawiód, jednego,

Ju tak i czci i wiary odsdzasz kadego.

Bodaje marnie zgintj. za którego spraw
1 ja dzi tak uznawani twarz tw niea.skaw,

Bdc krom wszej obudy sug szczyrym tobie, i

Czego prosz przynajmniej lekce nie w^a sobie.

P. Cicha woda podrywa brzegi, tak mawiaj;

Czsto si pikne s(jwa z sercem nie zgadzaj.

Bo kto wic sia trbi o swojej skromnoci,

Na tego pospolicie sparzysz si chytroci. i

Kto nie wie, jako Jazon Mede Izanowa,

Póki runa zotego w Kolebach potrzebowa?

Kto nie wie. jak przeklina tyrana trackiego,

Nadobna Filomela zdradzona od niego.

Gdy on sercem bezecnym przysigszy przez bogów.

e j mia w^cale wróci do ojczystych progów.

Tylko eby z teskliw siostr si ujrzaa,

A potym co od niego w drodze ucierpiaa,

e cedzc krew z jzyka przeze odjtego.

Wypisaa na rbku ten postpek jego

I smutnej siestrze swojej potym odesaa

A sama si w sowicze pior przyodziaa

I dzi smutnymi treny szkody swej lituje.

A pónym wiekom wasze chytro ukazuje.

Co byo i przyczyn trojaskich popioów,

Zelenia licznych dziewek, zburzonych kocioów,

Jeli nie ono piknej Heleny zwiedzenie

1 zdradzieckie od ma z skarby uniesienie,



246 WJKYDAHZ 764

Przez Parysa niecnego: tu ju dowód macie.

160 e próno z swoj cnot na plac wyjedacie.

A gdybym jeszcze dalej rozwodzi si miaa,

miele rzek, e mówic, usta bym musiaa.

M. Jeeli przykadami narabia bdziemy,

Rcz, e wicej tego w biaej pci najdziemy,

ii;5 Która tak sw chytroci wiele dokazaa,

e si jej mska sia oprze nie umiaa.

I których wiat si lka, jako jest szyroki

Po niezmierny ocean i atlantskie boki,

Musieli swe ramiona pod jpj jarzmo skoni,

170 Nie mogc si nakoniec ich kunsztom obroni,

Tak i chcc onych chytrym zamysom dogodzi,

Dali si marnie za nos jak niedwiedzie wodzi.

Lecz i w tobie, cna panno, tego nie najduj.

Dla tego me usugi wiecznie ofiaruj,

175 Dobrowolnie, nie z musu, gdye godna tego,

By ze mnie zawsze miaa sug powolnego.

P. Ale za potym rzeczesz, em ci chytrociami

Tak umiaa zniewoli, jako przykadami

Dopiero to objani. ebym tedy bya

180 Wolna od tych przymowek i spokojnie ya.
I ty eby niewinnie nie cierpia wizienia,

Ani o mnie by potym zego rozumienia.

Daj mi pokój a szukaj indziej szczcia sobie,

Aza si która insza chtniej stawi tobie,

is.") M. Poniewa mi tak twardym responsem czstujesz

I od swej aski widz jawnie abdan kujesz,

Co czyni? ubom tak ju cale pogardzony,

Nie pójd jednak szczcia szuka w insze strony.

Lecz chcc szczyr owiadczy ch ku tobie moje,

lun Pewnie szabl wylej ^irzed tob krew swoje.

Przynamniej to ujrzawszy co czyni dla ciebie.

Bdziesz kiedy aowa i winowa siebie.

e przyjaciela sobie wiernie yczhwego,

Sw rk wprowadzia do grobu ciemnego.
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P. Lepiej by te impety w te obróci strony, 195

Kc(h' dziki Tatarzyn bierze gste plony.

Niech ta rka, co wasnym piersiom stos gotuje,

Na karku Moskwicina bro sw zafarbuje.

Ty podobno me arty le tumaczy sobie?

Nie wtp w tvm, em jest szczyrym przyjacielem tobie. 2iiit

Tylkom chciaa dowiadczy twojej cierpliwoci,

I zway, wicej gniewu czy masz askawoci?
Lecz znajc cale afekt twój niezblakowany,

Nie chciaam, by na rzeczy duej by trzymany.

A jak zoto pikniejsze w ogniu wypawione, 205

Tak wiedz trwalsze afekty gniewem przeplecione.

M. A za i w tym nie jawn chytro uka?aa

Swej niewieciej natury, kiedy mi trzymaa

Ronymi racyami na tak próbie twardej

A ksztatnie si na umys zdobywajc hardy, 210

Wyszperaa najgbsze myli serca mego,

I tak mdrze zamysu dowioda swojego,

Co by drugiego mogo w niwecz zkonfundowa,

Ale ja mog z tego bardziej si radowa.

Bo mam ztd trój poytek: pierw^szy aski twojej; 215

Drugi, gdy piknie dosza powolnoci mojej;

Trzeci, e m stateczno z tej miary uznaa,

Gdy zawsze mowy moje jednakie syszaa,

nigdy nieodmiennej ku tobie szczy roci,

Lubo mi do serdecznej przywioda acci, 220

em broni chcia otworzy piersi aociwe,
A przecie i na tenczas tobie przyjaUwe.

Bo im ci barziej sobie uwaam, tym dalej

Serce me twej grzecznoci promie ciko pali.

Bo któby ci nie kocha z twych cnot znamienitych 225

1 wdzików przyrodzonych i darów sowitych ?

Ju twemu rozumowi i Pallas uczona

U4pi, cho z Jowi=:za mózgu urodzona.

Z Neronow Poppe zrównasz zotym wosem,

Z muzami parnaskimi sodkobrzmicym gt-sem. gso
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I Helen, dla której w niwecz posza Troja.

liczn kras przechodzi twarz nadobna twoja.

Wspaniae czoo gadki alabastr celuje.

A twarz niebiesk roa purpur farbuje.

235 Oczy ywe krysztay, wdziczne i askawe,

Wargi szczyre korale lub rubiny krwawe.

Zby pery wschodowe, szyja jak nieg biaa.

Nu jedyna ozdoba kochanego ciaa

I gniazdo wszytkich pieszczot, pier szczyro soniowa,

210 Któr subtelny rbek pod sw stra chowa.

Insze za wdziki szata bogata ukrya,

Jak je natura prawem wstydu ogrodzia.

Jednak jako jest morze z samych wod spojone,

Jako niebo z samych gwiazd przewietnych zoone,

245 Jak soce szczyra wiato, tak twe pikne ciao

Ze wszech gracij i licznych wdzików si zebrao.

P. Terazem ci te dosza i kady mi przyzna

O tobie, i pochlebstwo gorsze ni trucizna.

Bo co ty dzisia mnie tak przypisujesz sia,

2f.o Po tym rzeczesz, e mio przez ci to mówia,

Skoro z insz zasidziesz a czas temu minie,

Bo co z oczu to z myli, jak przysowie synie.

M. Czy mi jeszcze do woli swej nie natrapia,

e si znowu do takich przymowck rzucia,

z.'..! Które, cho ostre z tej mi miary mniej obchodz,

e si czasu swojego sowicie nagrodz.

P. Jak dzi nie moesz do mnie mie prawa adnego.

Tak tusz i na potym nie bdzie nic z tego.

M. Kto wie, co mnie askawe szczcie obiecuje,

2G0 Które ludzkie zamysy, jako chce, kieruje.

F. acno to teraz tobie, ju znajc ch moje,

Kaza tak nazbyt bardzie na fortun swoje.

Lecz trudno, wiedz, rozkaza sercu czowieczemu,

By chtne byo temu, niechtne któremu.

265 M. Czemu tak na wstecz idc trapisz serce moje?

F. Bowieme to zasuy za pochlebstwo twoje,
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Na którym si znam dobrze. Stój! Ju te to sia

Ta tak swawolna rka sobie pozwolia.

^Viem, e tam nic nie woy. 31. Nie, ale twej szkody

I z zalknienia tam noa boj si przygody. ain

Nie elazo tam ostre, raczej dary chowa
Od miego przystojniej. P. Nie racz si frasowa

to, prosz, bynamniej, bom ja zdrowiu memu
Najlepszym przyjacielem, niechaj oku twemu

To schowanie nie wadzi. M. afuje tu kogo, 275

Odniesiesz równ wdziczno. Wdy mi ju tak srogo

Okrutna dalej nie trap. A za takie mki,

Przynamniej prosz swojej ukochanej rki,

Rki licznej i wdzicznej nie bro mi caowa,
Abo faworem jakim racz mi udarowa aso

Na wieczne niezabudesz i pamitk trwa,
Cho t, co to na rce, maneleczk ma.

P. Wanie na to da, e si bdziesz popsowa
Z ni przed kadym na wiecie, a ja mam szwankowa
Przez to na dobrej sawie. 31. Tak wiedz pewnie o tym, wf>

Tylko mi ju nie bawic daruj tym klejnotem.

e ten sekret tak bdzie odemnie tajony,

Jako w gboko morsk kamie upuszczony.

P. Po takiej obietnicy na dowód mej chci

Przyjm j, prosz, a w dobrej chowaj to pamici, 21-0

Co mi dzi obiecujesz; ja wzajem po sobie

To pewmie obiecuj, em yczliwa tobie.

M. Nie podobna da nigdy godne dzikczynienie

Za tak szczyre afektu ku mnie owiadczenie

Tobie, o zacna panno, ani sowa moje 200

Mog wedug godnoci wynie aski twoje.

Lecz ci si z tym niemylnie dzisia ofiaruj,

e y i umrze twoim sug obiecuj,

1 twej chci zadatki poty chowa bd,
Póki midzy martwymi policzon nie bd. 300
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765. Do pewnej osoby.

Jak sorice w niebie, w socu wiato przemie-szkiwa.

Tak cnota w sercu, gadko w twej twarzy przebywa.

Kto ci ujrzy, kocha si zaraz musi w tobie,

Cnota twa, abo gadko zniewoli go sobie.

766. Odpowied przyjani *.

Nader to bya, Anno, niefortunna chwila,

Która ci oczom moim naj pierwej stawia,

Bo mi zaraz podaa drog tak dugiego

alu, w ktorymem serca postrada swojego.

5 Niestetysz mnie! czemu, gdy twarz twoje ujrzaem,

Obyczajów i myli twych nie uwaaem?
lepa mio bronia, lecz lep nie bya,

Kiedy palm gadkoci samej przysdzia

Midzy tysicem innych; o których ta bya
i» Sawa, e ich te gadko nie upoledzia.

Gdyby jak twarzy statku tak bya piknego,

Godnaby ta twarz bya i serca inszego.

Godna ta twarz, w której by wicej statecznoci,

Wicej byo uprzejmej i wiernej mioci.

> Acz t saw urody moja snad sprawia

Powolno, gdyby tylko dzi w pamici bya.

Teraz na ni nie pomnisz, lecz przyjdzie czas taki,

Ktory przypomni i mnie i mej chci znaki.

Przyjdzie a choby z twardej stali serce miaa,

o Przezdziki - bdziesz na si zapaka musiaa.

Kiedy ta, w któr dufasz, kwitnca uroda

Za laty skwapliwymi upynie jak woda.

Kiedy zmaiski jak na ni zbior twarz zgrzybia,

Kiedy i skronie srze^ osypi si bia.

' Dopisano: »Z aciskich Jana Kochanowskiego [Eleg. II, 3] wier-

szow przeoone na polskiea.

* Miniowoliiio.

' iSzronem.
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Kiedy ci, którym kwoli dzisia twoje chci 25

Kieruj si, wypuszcz ci z pochej pamici,

Których to wszytkie myli na tym zasadzone,

eby tylko ich dze by.ty nasycone.

Czego gdy dopn, miasto wdzicznoci powinnej

Doznasz po nich, upewniam, nagrody nie innej, 30

Tylko wiecznej osawy. Wtenczas smtna gowa
Oczy zami zaleje, wtenczas owe sowa
Przyjd do ust: o jakom ndzna pobdzia.
em si na t tak zdradn gooled pucia.

Tychem kochaa, którzy lekszy ni wiatr byli 35

W" kochaniu, a nakoniec dzi mi omylili.

Jeszcze na moj ciszy al coraz potrzsaj

Saw moj i tak mi za ch zo oddaj.

Spu grone niebo straszne gromy z piorunami,

A mci si tej tak jawnej krzywdy nad zdrajcami. 40

Ach próne teraz kltwy! raczej byo tego

Kocha, ktoregom zawsze znaa statecznego

W mioci ku mnie szczyrej, pókim go swoimi

Nie odrazia cale postpki pochymi.

Wierz, e gdyby widzia t niedol moje, 45

Cho si gniewa, przeciby zm.ikczy serce swoje,

Wszake nie dyamentem twardym zahartowa,

Patrzc na me zy, snadby swoim nie folgowa.

A ja na tenczas ciebie, ba i dzi, przez skay

Bd mija, choby te i morskie mi way 50

Poary, byem kraje opuci mierzione,

Gdzie mi fale i wiatry zanios szalone.

Tam na swoje nieszczcie i niebaczno twoje.

Morzu, wiatrom i skaom powiem skargi moje.

Opowiem i przepaciom; przepaci snad rusz, 55

Który serca twardego poruszy nie tusz.

Zwierzom dzikim i guchym bd skary lasom,

I te skargi najdalszym przez wiersz podam czasom.

A wy wiatry, co morzem rzucacie burzliwym,

Zatopcie mi, nibym si wróci jej yczliwym. eo
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767. Sen poranny.

Ju zoty warkocz ranna zorza rozwijaa,

I jasny dzie jutrzenka wdziczna uprzedzaa,

Kiedy mi stroskanego ronymi mylami

Sen spokojny swoimi obapi skrzydami,

Który snad szczsna jaka godzina nasaa,

Bo mi si w tym nadobna Wenus pokazaa

W swojej licznej postawie, e mog rzec miele,

Jeli j vv tak ozdobnym w onczas widzia ciele,

Idejski mody pasterz, zaprawd nie miay

Drugie si o co gniewa, e jabko przegray.

Z ramion nienych spyu-ay kosy rozpuszczone,

W zotokrle piercienie liczne potrafione.

Oczy gwiazdom równay a za w twarzy biaej

Alabastry z purpur wdzicznie si mieszay.

Czonki bielsze nad papier, zasony nie miay,

Szyj mleczn kosztowne pery otaczay,

Jakie kiedy kr<)lestwy paci Egipt dawny,

Które wsawi ow bankiet Kleopatry sawny.

Rce pieszczone drogie manele okuy,

Z których ywe ciskay ognie karbunkuy.

W stanie tam subteln przepasana, która

Tam si koczy, gdzie niej pikna garnitura

(Jak nicgdy w Kolebach) strzee runa bogatego,

Kradnc je przed promieniem oka miertelnego.

Nawet ziemia, na której ozdobne stawia

Stopy, zaraz si w kwiaty rone przystroia,

Których kolor i zapach przechodzi dziardyny

Woskie i wszytkie wonie sabejskiej krainy.

Wt i nieba jakoby weselsze si zday,

A agodne zefiry ze wszytkich stron wiay.

Na stronie niedaleko sta jej woz zocony,

Róami, tulipany wszytek umajony.

Miasto koni abcie z wyniosymi karki

Zaprzone cign woz pierzchliwymi barki.
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Jedwabne na nich szory, pasy i z lejcami, s

Które rzdzi najgadszy niidzy Amorami.

W tej pompie, skoro przy mnie tu prawie stana,

W len wanie sposób do mnie mow sw zacza:
Tobie nad inszych wierna mio by przystaa,

Która ju dawno serce twoje hartowaa 4

Swoim ogniem. Jak onierz, który ostrzelany,

Smiele swój ywot niesie na miecze i rany,

I jak eglarz byway, co na grone morze

Niedbajc srogie way bystr naw porze.

A ty jako dojaero z stada odczony i

Cielec umykasz jarzmu kark nienarobiony.

1 kiedy co bynamniej nie kmyli. wnet swymi

Nieba i pieka wzruszasz lamenty srogimi.

Wanie jak ow, co gdy rau dobre wiatry wiej,

e te zawsze wia bd, kaimi si nadziej, r

Pron nader, bo skd si najmniej nie spodziewa,

Ztamtd w jednym momencie nagy szturm przybywa.

Wt fortuna nikomu tak si nie stawia,

By do mioci jakiej troski nie przyszya.

Cho ich tysic przebdziesz, tysic ich zostanie, ;

Ktore bd bezpieczne przeplata kochanie.

Mdry co mnie znosi przeciwne obroty

Ani trosk swych nowymi przyczynia kopoty.

Lecz ty, mówi, z drugimi w rzdzie pooony,

By midzy szczliwymi moesz policzony. *

Jak wiele ich pod kos mier sroga pucia.

Których przed czasem mio ywota zbawia.

Jako wielom w nadziej niepewnej mioci

Przyszo marnie pozbywa wielkich majtnoci

I w cudze rce odda zacnych dziadów zbiory, (

Wypróniwszy nikczemnie zotem cikie wory.

Takowym ci nale kopoty zgryliwe,

Którym to w ten ksztat mio zabia za ywe.

Lecz twoja Anna jako urod celuje.

Tak pokor i statkiem piknym si sprawuje '<
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I wicej niz twa godno znosi, kocha w tobie.

Co wiedzc, czego wicej moesz yczy sobie?

Lecz tobie podejrzana kada, by te ow
Czystoci przechodzia on Ulissow.

75 A wszake ci nie lubne zwizki z ni spoiy

Ni lane wam pochodnie w onicy wieciy '.

Czego ty wdziczen bdc, wikszych po niej rzeczy

Nie chciej, bowiem ta zbytnia skrztno jest nic grzeczy.

I cho widz, eby rad o tym spor wiód ze mn,
80 Czemu k tobie nie paa miiOci wzajemn,

Wiem jednak, e masz od niej to, czegoby drugi

Przez najwiksze nie mógby dosid swe usugi.

Nawet i teraz widzc twoje odwrócone

Serce od siebie, ronie )iiyU utrapione

sr, Obraca i ledwie by pono wierzy temu.

Jak si psowa pozwala frasunku cikiemu.

Przeto radz, eby jej agodnymi sowy

Ten tak ci/ki frasunek prdko wybi z gowy,

eby ta jnidzy wami przyja rozerwana

yo Mocniejszym (jdtd bya wzem zkrpowana.

W czym gdy mi nie usuchasz, wiedz, e za t sprawti

Jako mi a podzidzie zna na si askaw,

Tak przeciwnym sposobem tak bym na tym staa,

eby si na to miejsce insza spodobaa,

95 Za, szpetna i uporna; a co najgorszego.

Wzajem by po niej oka nie zna wesoego.

Obieraj tedy dobre, wprzód ni si ze stanie,

Tak ja radz i to jest moje rozkazanie.

To rzekszy, zatyra na woz swój zoty wstpia

100 I ku Cypru abcie artko obrócia.

Mnie te wtym sen odbiea kocianymi wroty *,

Ukoiwszy na chwil serdeczne kopoty.

* Przypisa tu Trbecki, jakby brak jaki odczuwajc: ssuppieatur

to miejsce*.

* Wedle Odyssei (XIX) sprawdzaj si sny przechodzce przez wrota

rogowf, zudne za s te, co przez wrota z koci soniowej si wydosta/y.
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768. Przeprosiny.

O piknej matki, o córo pikniejsza!

Ozdobo wieku swego najprzedniejsza,

Czoo wszytkich nii.if, jedyna Dyanno,

Przezacna Anno i

Jeeli moje w pamici zostaj

Uprzejme chci, jeli jak maj
Wag, czynione przez ten czas tak dugi

Wierne posugi,

Posuchaj prosz lej mojej obrony,

Z któr ja stawam jako obwiniony i

Przed twój trybuna, chcc uzna mej sprawy

Dekret askawy.

Który e mi ju wedug myh padnie,

tych przyczyn sobie obiecuj snadnie,

Wprzód i sam sdzia bliszy do litoci i

Ni do srogoci.

Potym, e wszdzie zna fawor ta sprawa,

Kiedy sam winny pod sd si poddawa,

Na ten czas i miecz nie siecze surowy

Pokornej gowy. 2

Znam to, i w gniewie bdc niecierpliwy.

Posaem ci by wiersz ks uszczypliwy.

Który mi al moj dyktowa obfity

W sercu zakryty.

Ale i sama nie jeste bez winy, 2

Dawszy mi wielkie do tego przyczyny,

Gdy jakby w odlog daa niepamici

Me szczyre chci,

Kiedy kto inszy nad zasugi swoje

Bez pracy posie chcia korzyci moje 3

Z tw dobr wol, gdy ja z drugiej strony

Niemal wzgardzony;

Kiedy twych oczu przewietne krysztay,

Które mi naprzód tobie zhodoway.
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r. Swój na inszego wietny blask ciskaJy

A mnie mijay;

Kiedy na moj al rce twe pieszczone

Nad wszytkie woski liczniej wybielone,

W mych oczach drugi do woli piastowa,

o Ba i caowa;
1 kiedym widzia twe piersi kochane

Mnie nieprzyjazn rk dotykane.

Niechybnie e mi na zo to czynia,

Gdy nie bronia.

5 Musiaem tedy dogodzi alowi.

Puciwszy wodze prdkiemu gniewowi,

I tkn ci w owym impecie naj pierwszym

Dotkliwym wierszem.

Lecz teraz z Hstu zrozumiawszy twego

o Suszne przyczyny postpku tamtego,

Gani swe skargi, gani i skwapliwy

Gniew popdliwy.

Przeklinam wiersze, ju je rewokuj,

I niepamici wiecznej dedykuj.

5 I to, kt(tre je tak pisao skoro,

Dzi ami pióro.

Winuj oczy, e mi tak zmamiy,

I ostrzej pono na ten czas patrzyy

Ni byo trzeba, czy z niecierpliwoci

10 Czyli z zazdroci?

1 was, ktorychem ku spolnej aobie
Przybra by w alu mym za wiadków sobie,

Zwierzta dzikie, wiatry, lasy, skay

I morskie way,
i.-. Prosz, ebycie wrodzone srogoci

Chowajc, próne puciy litoci.

Ja si ju i sam za swe gniewy wstydz,

Gdy bd moj widz.

Nieche ju tedy me skargi daremne,

70 Al 'O w otchanie przepadn podziemne,
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Abo niech je wiatr rozniesie szalony

W nieludne strony,

Alio niech w morze padn gdzie kamieniem,

Abo je ogie porze swym pomieniem.

Niech niepamici wieczn umorzone 75

Gin zniszczone.

A ty ju odtd, Anno ma kochana,

Bd sudze swemu cale ubagana.

Odpu na prob tak pokorn moje

Uraz swoje. so

Daruj mi bd moj, o nimfo (zdobna,

Barziej do aski ni gniewu podobna.

Nie bro mi si tkn na znak chci caej

Rki wspaniaej.

Wszak te wic mówi, gniewy kochajcych 86

By utwierdzeniem mioci gorcych

I to afektów podczas przeplatanie

Trwalsze kochanie.

Jeli te pragniesz, bym za win tak
(Ju do strapiony) cierpia kar jak, 90

Chtnie ponios z lak kochanej rki

Najcisze mki,

Bye nakoniec nimi nasycona.

Ju w swej urazie bya ukojona

I eby gniewu grube zniosy cienie 95

aski promienie.

Co kiedy bdzie, wszytkie me aoci
Ustpi musz a nowe radoci

W sercu zakwitn, wygnawszy kopoty,

Tak i wiek z(»ty wo

Wróci si znowu i chwile szczliwe

1 same muzy przynios yczliwe

Niebieskim darom twoim powicone
Rymy uczone.

Zkd jako sawy przybdzie na potym, 105

Snadnie i sama moesz sdzi o tym,

Wirydarz II. 17
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Bo komu muzy chtne, adnej straty

Nie cierpi z laty.

Nie tak by i dzi bya sawna ona

110 Pani, dla której Troja wywrócona,

By nie poeta, w czym jej wiek uszkodzi.

Rymem nagrodzi.

I ty, cna Anno, w tym tusz dobrze sobie,

Ze tak saw wieki winny tobie,

115 Gdy im twe poda wdziki osobliwe

Pióro yczliwe.

A przeto kocha racz sug twojego.

Ktory na dowód serca powolnego

Krew, zdrowie, mienie, honor i posugi

120 Zapisa w dugi.

769. Do Wenery.

Matko mioci, Paphu wdzicznego królowa,

Która cieszysz serce moje,

Gdzieby mi si na takie zdoby kdy sowa.

Ze bym godnie móg wynie wielkie aski twoje!

.5 Ale niesposobno swoje

Znajc nieuczona gowa,

Kiedy w sowa uboga, wypaca wdzicznoci
Bdzie, tudzie nalen ofiar powolnoci.

Ty naprzód, gdy me serce mio rozbadaa,

10 Bijc przykro jak w cel nowy,

Sajdacznprau synowi swemu rozkazaa,

e by na up, bez prace, na wiód mi gotowy.

Ty, kiedy mi los surowy

Z mi z wadzi, swej dodaa

15 Rady zdrowej, gdy pod snu sodkiego zason
Widziaem ci w niebiesk gadko ozdobion.

Ty sprawia, e Anny mojej odwrócone.

Znowu serce mam yczliwe,



769— 770 WlKRSZE J. T. TRBKCKIEGO 259

Ty sprawia, e wargi i rce pieszczone,

Znowu mog caowa usta me teskliwe. 20

Twe to dzieo osobliwe,

Twe aski niewysowione,

Ze jK) tym szturmie nagym, ledwie wytrzymanym,

Znowum stan bezpiecznie w porcie podanym.

Za co ja take wzajem na dowód wdzicznoci 25

Otarz ci alabastrowy

W Cyprze twoim postawi i drogich wonnoci,

Które niesie Saliea, na naka gotowy.

Nawet twój obraz w soniowej

Dam misternie wyrn koci. 30

Klknie i syty cielec jarzmem nietykany,

Z ro i lilij wiecami ukoronowany.

770. Do dobrych towarzyszów o swej mioci.

Próno bd moj ganicie, dobrzy towarzysze.

Komu lepy Kupido pewne prawa pisze?

Nie darmo go nietylko lepego maluj,

Ale jeszcze i nadto guchym by mianuj.

Guchym na zdrowe rady, lecz gdy prónowanie

Chwal, sucha i wdziczne czyni umiechanie.

Przeto gdy kady czowiek bdom jest poddany.

Nie dziw, em od Kupi da i Ja zhodowany,

Który mi wychowaca Tryonu zimnego

Pod swój wietny znak przyj! a Marsa srogiego

Zganiwszy i t (w której myli miaem) wojn,

Na to miejsce zaleci Kameny spokojne.

Których ja fawor znajc, nie dbam, eby skay.

Rzeki, lasy i zwierze wierszow mych suchay,

Jak niegdy Orfeowych, lecz me wszytkie siy

Na tym si prawie samym dziele zasadziy,

eby tego dokaza mogy rymy moje,

Aby nigdy nie byy zawarte podwoje

17*
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Przed nimi licznej Anny. która mi tak swymi

20 Sobie ju zniewolia przymioty wdzicznymi.

Wic gdy tego dokae muza ma za czasy,

Precz na stron i zwierze, na stron i lasy.

Dla mnie i bystre rzeki swym pawem i mog;
Mnie trzyma Anna, one niech id sw drog.

25 Niechaj kto chce na koniach wjekia znamienitych,

wietnym znaczny tryumfem z nieprzyjació zbitych,

Niech króle za kark wiedzie i wielkie hetraany,

Niechaj kocielne drogim upem zdobi ciany —
Gdy tylko moja Anna na mi jest askawa.

30 Wiksza to u umie nili z Turków zbitych sawa.

Nie dbam i o dawnego skarby Halliata^

I o zoto przywone z nowego gdzie wiata.

Bo uwaywszy tylko obrót ludzkich rzeczy,

Które czy Bog ma czy wróg jaki na swej pieczy,

35 Nie moe si na wiecie czowiek j niczego,

Tak niema nic pewnego, nic doskonaego.

Tu w obce kraje pdz cnotliwych z ojczyzny 2;

Tu niejeden mier pokn przez zdradne trucizny;

Ten ginie od piorunu, cho y bez nagany;

40 Ow za w krwawych potrzeoach nie odniosszy rany,

W wasnym domu umiera, abo uduszony

Abo skoty, z naprawy niepoczciwej ony.

Krezie, gdzie mia swe skarby wtenczas, gdy na onym

Siedzia przez nieprzyjació stosie naoonym?
45 Wierz, przyznawasz teraz, e czek póki ywy.

Nie moe by nazwany prawdziwie szczliwy,

Póki obrotne szcz.cie rzuca nim jak pi
I póki na przygody bij wszytk si,

Póki gin jak wodne baki czcze nadzieje.

50 A zaczte imprezy lada wiatr rozwieje.

Póki si wszytko mieni faszywym pozorem.

Ze trudno zgadn, którym lepiejby i torem.

* Kroi Aliattes lidyjski, ojciec Krezusa.

' Ariaiii polscy!
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Ztd^.e susznie z Solonem zda si by szczliwszy,

Gdyby si h\i nie rodzi, abo urodziwszy

Natychmiast umar, bo czyj rozum dociei tego, 55

eby zgad, jaki bdzie koniec ycia jeg(?

Abo kto tak na ziemi yje nieprzeyty,

By nakoniec nie umar, zbyt dugich lat syty,

Nie insz korzy z wieku odniosszy dugiego,

Ze im duej y, wicej nacierpia si zego. eo

A choby w szczciu pywa, to niemylna próba,

Ze nawet sama zesza staro jest choroba.

Ten tedy u mnie szczliw, kto dobrze umiera,

Nie ten, co w dugim wieku szczcie swe zawiera ^

771.

Zawsze nam grozisz, e masz myl gotow,

Oblubienic zosta Chrystusow.

I przyznam prawd, czynisz nie od rzeczy,

e Boga kochasz nade wszytkie rzeczy.

Lecz jako mdra i w to ty ugodzisz.

e mio bosk i ludzk pogodzisz,

A pewnie lepsze; ni jedno, oboje.

Dlatego i ty hamuj myli swoje,

O pikna nimfo! a raczej w swym sercu.

Nie o habicie, lecz myl o kobiercu.

Bo poki w wiecie, z ludmi y potrzeba.

Po mierci chyba miej si ju do nieba.

A to za e by nie byo skwapliwe,

Wszytkich sug twoich masz vota yczliwe.

772. Historya o straconej i znowu nabytej mioci.

Wielki jeden kawaler familiej zacnej.

Udawa sie do panny, niemniej take znacznej,

Która z cnoty, z urody tak saw miaa,

e swego wieku pannom w obojgu met daa.

» Wycito 2 kartki.
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:, yczc j mie za on, wielkie czyni spezy,

Lecz nie znajc jej aski, spad z swojej imprezy,

Bo inszy wzi tak wdziczn korzy a ow, ranny

T mioci, na której zawiód si u panny,

Ju bdcej za mem, szle Itogate dary,

10 I nowe proby czyni, bez koca, bez miary,

Chcc jej jak fadów przysie a swojej tsknicy

Kiedykolwiek da obrok. Ale po pnjnicy.

Bo wiara ku mowi i wstyd znamienity

Gardzi prob i na dar nie patrzy sowity.

if, Krotko, tak goy zosta dla onej przyjani,

Jak kiedy w na wiosn, abo ow co w ani.

Ledwo zosta przy chatce a jednym sokole.

Ten go ywi, ten cieszy, ten tru w gowie mole.

I ztd mu w onej ndzy tak by miy potym,

•o eby go by z pokadem nie zamieni zotym.

Lecz mio, cho ubóstwem srogim przytumiona.

yje w nim jako iskra w popió zagrzebiona,

Acz poprzesta ofertow, wstydzc si swej ndzy,

Bo tam nic w ad nie idzie, gdzie niemasz pienidzy.

2.'i Tak gdy ow bez nadzieje kocha niekochany,M tej paniej umiera; patrz dziwnej odmiany!

Zostawiwszy po sobie syna jedynaka

W kilka lat, który syszc dzielno tego ptaka

A do choroby pragn, by mu go dostano,

30 Nie kontent z inszych, które z ronych stron mu sano.

Matka, lubo z cikoci przyszo jej to, przecie

eby tylko ratowa swe jedyne dzieci.

Jedzie, a dawszy insz przyczyn swej drogi,

Wstpuje, kdy mieszka ptasznik on ubogi.

.3.'. Tedy po przywitaniu i ronej rozmowie,

Ej gdyby byo co je? bezpiecznie mu powie.

I wnet go tak ochoczym znaa ona dama,

Jako ledwie anieli mieli Abrahama.

Lubo to dla ubóstwa i skwapnego czasu,

40 Nie mogc jej lep.szego wystawi frykasu,
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Przy innych tam potrawach dosy szczupych zgoa,

Przyszo i buchanego zgotowa sokoa.

Zkd zna, e cho to mio zowi ó w sodkoci,

Przecie wszytkie uciechy hoduj mioci.

Wlym skoro po obiedzie i obrus ze stoa, 4

Pani zdaleka zacznie prosi o sokoa.

Tamten na owe prob rone wici wije,

co nie przechodziy dziwne go pasyji ?

Nakoniec rzecze: Tak wierz o mnie, liczna damo,

Ze co ma ziemia, morze, co powietrze sumo, ^

Co ludzki dowcip zmyli, rka uformowa,

1 co bogata spia moe obstalowa.

Wszytko by kwoli twojej wygodzie tu byo,

Ale i ranie ze szczcie teraz poniyo,

Nie majc drogich pasztow, czym by stó zastawi,

Musiaem a sokoem ochoty nadstawi.

A ta widzc dopiero tak dotkliwe próby

Mioci i tak kadc, e ten czowiek, coby

Mia i pieka poruszy na pomst swej wzgardy

I wet za wet oddanie za on kosz tak hardy, e

Raczej tak niezwyczajn swej pociechy strat

Jak za najlepszy fawor niesie mi w odpat,

I przyznawszy, e takim dzieem zwyciona,

Bez wszelkich te ogródek rzecze wzajem ona:

Jakokolwiek ju nieba wyrok swój obróc, e

Lubo dadz synowi ywot lub go skróc,

Ja ciebie przyjacielem dzi obieram sobie.

Nie tak w dawnych cho wielkich, jak w dzisiejszej próbie

Twej mioci fundament kadc najznaczniejszy,

Który, masz temu wierzy, u mnie jest sawniejszy 71

Nad drogi Kleopatry bankiet i nad owe

Buczne niekiedy w Rzymie stoy Lukullowe,

Nad wety genueskie, sycylskie przysmaki.

Przeto odtd ju o mnie bd nadziei takiej,

Ze chyba na ostatniej dopiero pocieli 7!

Dzisiejszy zwizek rydel z motyk rozdzieU.
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Ow tak mow w nowe duchy poruszony,

Im by od swej nadzieje dalej odrzucony,

Tym weselszy nierównie, do nw^ si jej ciele

1) A nie mogc ogarn sercem swe wesele,

Dzikuje i mioci oraz dobrorzeczy:

O bogini, co ludzki naród masz na pieczy!

Kiedy by w swoi('h cukrach tych de nie mi^a,

Dawno by twe ofiary i wadza ustaa,

ft I ja gdybym to dopi by zwykymi lady,

Nigdyby me kochanie nie weszo w przykady.

Teraz ubom na rzeczy troch przytrzymany.

Nie dbam, kiedy odbieram od zahorowany ^

Za co tobie, bogini, oddam na ofiar

o Równ niegu jaówk i gobit par.

Tobie za, pikna damo, co u siebie czuj

Najdroszego, me serce, na wieki fantuj.

773. Hiszpaska rodomontada.

Hiszpan wsoaniay chcc boje marsowe

W lube zamieni owy kupidowe,

Poty swym chciom nie zaoy tamy.

A si j kocha jednej piknej damy,

5 Któr te sdzi z postpku kadego

Godn by prawie panem serca swego.

A chcc jej zapa swój wynurzy srogi

Idzie, ale ni przestpi jej progi,

Gin koncepty, jzyk zakamiay,

o Od strachu wosy na gowie powstay.

Rka, co mieczem przed tym dowodzia,

Biednej si klamki podj nie waya.
Ow swych afektów postrzegszy odmian.

Westchn i sowa rzek z alem zmieszane:

i.-i Ej zkde mi to? Wszak to ja ten, który

Gdy chc rozwalam way, baszty, mury,

» Horowa (tak pisze i Chodkiewicz 1607 i inni), harowa, ciiko

pracowa.
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Proch jera jak kasz, a kule poykam
Jak gaki, dzi dr, gdy si klamki tykam.

Boku okrutny! abo zdarz zaczt
Mio, abo mi wró miao odjt. t

774. Waleta listowna z drogi posana Imci pannie H. D. P. K.

od Imci pana W. D. natenczas P. P.

Jak al i potrzeba wojn wiody z sob
We mnie, kiedym si egna, wdziczna siostro, z tob!

Niechby gwiazdy sowami a niebo papierem,

Niechby i morze byo inkaustem szczerym,

Niechby rka orli lot nawet przechodzia, 5

Przeciby i z tym wszytkim w to nie ugodzia,

eby miaa wyrazi al w sercu zakryty.

Który budzi twej twarzy obraz va' nim wyryty,

Twarzy licznej, której to kady przyzna zgoa.

e tylko by samego nie przesza anioa. ic

W której przy poegnaniu wzrok moj topic chciwy.

Nie wiem, jelim by martwy, nie wiem, jeli ywy.

Ach srogie nieba, na was kad skargi smtne,

ecie mi, bez mej winy, tak nader niechtne,

Sprawiwszy we mnie zewszd myl tak rozerwan. 15

Bo ubom rad bez chyby, ecie mi kochan

Day siostr, lecz pewnie lepiej bycie byy,

Nie dawszy jej za siostr, w rumel potrafiy.

Ach! jako mi niszczycie smutkiem nieskoczonym,

Ocerklowawszy wolno prawem niewzruszonym. no

Wolno pomyli; co ztd? gdy myl niesta.

Wolno chwali, co, gdy mnie niepomocn chwa.
Wolno kocha, nie wolno dotkn si kochanej.

Wolno mie, a nie wolno wzi upodobanej.

Wolno westchn, lecz tylko braterskim westchnieniem. 2.5

Wolno pojrze. lecz tylko niewinnym pojrzeniem.

Wolno caowa, lecz jak z braterskiej mioci.

Wolno cisn, lecz wzem blizkiej pokrewnoci.
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I tak wszytka ta wielka wolno w swojej mierze

30 Po granice braterstwa kres swój tylko bierze.

Tak te wanie Tantalus pragnie wród powodzi

1 tu przed nosem fruktow je mu si nie godzi.

Lecz lvto wie, jako dalej szczcie si obróci?

To niebo snad pocieszy, co teraz mi smuci.

.<ó By te przyszo uderzy czoem i Rzymowi,

A ku trwalszemu rzeczy nachyli zwizkowi.

Przeto liczna H widzc moje chci,

W niewywietrzaej nigdy chowaj mi pamici.

1 cho krótkim responsem umierz moje ale.

lu Teraz przyjm nizki ukon i yczliwe wale \

775. Wotum tej damie, której waleta napisana jest (pagina 1098)

Ta, kwoli której muza ten wiersz czyni,

Nieporównana w piknoci bogini,

Niech yje zdrowa, niech nieba yczliwe

Zna bez odmiany; Parki nieskwapliwe

ó Niech ycia pasma zotego nie skpi,

Póki si zorze w oceanie kpi.
Tylko to sobie kad na wymowie,

eby nietylko samo trwao zdrowie,

Lecz oraz i ten cud w czowieczym ciele,

10 Anielska pikno (o której rzec miele

Mog, e równej sarmacka kraina

Nie ma, jak Wisa oblewa i Dwina),

Trwaa z ni zawsze, eby w takiej sprawie

Wdziczniejsza bya droga ku Warszawie,

15 Gdybym ten obraz widzc bez odmiany,

Pielgrzym ochotny by kontentowany.

Dar jest uroda, a dar znamienity,

Boski, bo zind zgoa nienabyty.

Ciesz si, cna damo, dugo z daru tego.

20 yczy ten, co swe od daru boego ^

» ''Captera pag. 1132«, ale str. 1132 wycito.

2 Dopisano: »id est Theodora.
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Ma imi, by byl tak szczliwym wrokiera,

Jak ci yczliwym sug i podnókiem.

776. Kurant.

1.

Co wicej dasz, me kochanie?

Wszak widz oczy twoje

Jak w zwierciadle myli moje.

I nikt w sercu mym nie postanie,

Sama w nim bdziesz królowa,

M wol jak sw kierowa.

2.

To mi jednak, wiedz, ciko boli,

e ci skrycie kocha musz.

Wskro przeraa ten boi dusz,

Zkd wszytek jestem jak w niewoli:

Bo niema wikszej cikoci,

Nad ogie skrytej mioci.

3.

Jest to jak postrza jadowity;

Jest to Stancya na ledzie;

Jest to jedno do w miedzie

I arszenik w cukrze skryty,

Który sodkim jadem truje.

Tym zy, e go czek nie czuje.

4.

Lecz w tej biedzie to mi za cieszy.

e bez prace i trudnoci

Niepospolitej mioci

(Niechaj jak chce do kresu spieszy)

Nigdy bogowie nie daj;

Sekret w tym swój jaki maj.

267
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5.

25 Wszak ztd cen i kruszec zoty

I len walor ma tak drogi,

e go z cikoci ubogi

Górnik bierze; trojakie poty

Przechodz go, lecz ta praca

8i) Z sowitym si zyskiem wraca.

6.

I nasza te mio w przykady

Pewnie moe i dla tego,

e wiadoma, co gorzkiego.

S i podzi dzie znaczne lady

35 W sercu, które trapi dusz,

Lecz to, da Bog, minie, tusz.

7.

Teraz gdy nieba naznaczyy

Nam t kochania drog.

Przyjme szczyr t przestrog,

40 eby zmysy twe nie zbdziy.

Oko, ucho, jzyk, wszdzie

Niech na wodzy zawsze bdzie.

Kres mylom swoim zamierz stay,

Niech wprzód z oczu nie wyczyta

46 Nikt tego, o co si pyta.

Chód twój racz ku mnie mie wspaniay,

Kartek nie pisz bez przyczyny;

Moje szli w popió, w perzyny.

9.

Nie chwal mi ani te ga w mowie.

50 Nie wzdychaj na imi moje.
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W tym te miej regu swoj,

e gdy mi moesz przestrzedz w sowie,

Nie pisz, bo to kartki maj:
Inszym si rady dostaj.

10.

Aczci ta skryto serce pali, .1

Przecie si kochajmy w sobie;

Moja wszytka rozkosz w tobie.

Choby ludzie nawet gadali,

Mio niech trwa przedsiwzita;

Cie cnoty zazdro przeklta. u

777. Na krotk konwersacy.

Jako wic w cikim znoju may kubek wody

Nie tylko, e nie doda pragnieniu ochody.

Owszem barziej zapala usta wysuszone,

Wi ^ i konwersacye krotko od[)rawione

Swych pociech ywy obraz sercu wystawiaj,

Przez co mu wikszych alów i tsknic dodaj.

I ja lwowskie wspominam gdy konwersacye,

Te sowa wyciskaj serdeczne pasye:

Niech si nie chlubi z swymi damami Francya,

Niech i swe domicelle skryje Wenecya, 1

I Angli w tak pikne bogat towary,

Ruski nasz Lwów bez chyby przechodzi z tej miary.

Tu liczne meluzyny, tu nimfy pieszczone,

Tak gste, jako niebo gwiazdami natknione.

Ale za jako gwiazdy jedne przed drugimi 1

Przoduj i ogniami zdobi noc wikszymi:

Tak za midzy lwowskimi, przyznam to, nimfami

liczna Resiu, dank bierzesz swymi przymiotami.

Nie tylko e si szczycisz tytuem królowej,

Nie tylko e urody, mog rzec, takowej, 2

* Wta. taksamo.
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e kiedy ci natura wiatu formowaa,

Do twej ozdoby samo niebo zniewalaa,

Ale e w konwersacyej tak jest grzeczna zgoa,

e by u ciebie, wanie by te u anioa.

25 I komu w tym fortuna stawi si askawo,

Ju mu, eby ci kocha, mio pisze prawo.

1 ja znam si, e prawa uywam mioci,

Gdy ci kocham, o nimfo piknej wspaniaoci!

Acz nie wiem, jeli wzajem bd tak szczliwy,

3i> Abym mia zna ku sobie afekt twój yczliwy,

W tym si jednak upewnia mog bez wtpienia,

em te gniewu nie winien ani potpienia.

Anim sysza, eby kto win zasugowa
Ztd, e komu rad suy i kogo szanowa.

3.5 Ale jakkolwiek przyjmiesz t moje hramot^.

Wiersz cho zganisz, to mniejsza, lecz przyjmi ochot.

Bo co do wierszow przyznam, gdy drudzy w Parnasie

Laury brali od Feba, jam przy.szed po czasie.

Co si za tknie ochoty, rozka sobie suy,
40 Masz ochotnego sug, tylko go chciej uy,

Ktory pociech winszuje tyle jak gwiazd w niebie,

A asce, jeli godzien, poleca sam siebie.

Teraz tym kocz, em jest wiecznie zniewolony

I twój, o liczna nimfo, suga uniony.

778. List do teje przy odesanym dialogu abo rozmowie
modzieca z pann.

Chcc by u ciebie za sownego miany.

Posyam ci wiersz dawno obiecany,

liczna Resienku; ty z tej pracy maej

Sd o ochocie do twych usug caej.

Cho dobrze widz, e tak przysug
Wchodz w turniej z kawalery dug,

* Hratnota, ramola, pisanie.
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e t pJe (która, w dowcipne sposoby

Bogata, sugi swoje w twarde próby

Wprawia i nie wprzód aski swej pozwoli,

A si z ich mki ucieszy dowoli), i

Nowymi kunszty na nasz stan armuj,

1 przeciw sobie w szranki sam wstpuj.

Bowiem oddane tobie te rozmowy,

Znacz miecz w rku amazonki nowej,

Która krom tego ma te z nieba dary, i

Ze sov.em ywot, sowem daje mary,

Twarz zniewala, okiem serca pali:

A jeszczeby j chcie armowa dalej?

To rzek drudzy. A ja. twej grzecznoci

Doznawszy, niemniej i znacznej ludzkoci, 2

Wbrew zazdrociwym ten ci miecz oddaj.

Bo w tym niemylnej nadzieje zostaj.

Ze go na tego tylko zechcesz uy,
Ktory obudnie zamylaby suy.
Lecz ktory szczyrze odda sw swobod, .;

Temu ty sama oddasz si w nagrod.

Lecz i to skryte fata jeszcze taj,

Komu tak drogi klejnot przyzna maj.

Wic i mnie duej przyjdzie si nie bawi,

A rozbiegemu pióru kres postawi. 3

779. Fragment przy licie do pewnej osoby z obozu pisanym

in anno 1675.

Jak ludzie, tak bogowie maj te terminy,

Którymi swe zwyczajne przeplataj czyny.

W czym e ludzkich przykadów na ten czas nie rusz.

Mam racy; o bogi raczej si pokusz.

Nie zawsze Jowisz w rku trzyma piorun srogi,

Którym w niebie, na ziemi straszne wzbudza trwogi,

Ale lub mniejszych bogów koem otoczony

Niebieski sdzi dywan', lub rozweselony,

1 Dywan, rada.
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Majc ju kdy gadkie nimfy upatrzone,

10 Skada bóstwo w zioty deszcz lub w puch utajone.

Neptun kiedy z Tetyd ma swe alaspasy \

Grony trydent wzgardzony ley w one czasy.

Pluton gdy z Proserpin wesoy, wnet pieka

Milcz i Tyzyfone odpoczywa wcieka.

15 Wtenczas bracy piekielni od mk pokój maj
I ze siostry bezdennej kadzi la przestaj.

Mdra oraz waleczna Pallas, gdy w Atenie

Alternat zasiada, wietna tarcz na cienie

Wisi i srogi oszczep w kcie gdzie wakuje,

20 Wtenczas, gdy mód w koncepty mdre poleruje.

Apollo gdy z muzami piewka na Parnasie,

Lutnia w rku, a sajdak ley gdzie w szaasie.

Wt myliwa Dyana, gdy w Endymiunie

Pasie oczy, ogarzy goni gdzie na stronie

2b Bez myliwca i szczwacza; jak rona zabawa

Pole i mio, tak je zczy trudna sprawa.

I aden z ludzi, z bogów nie dokaza tego,

By jedno czynic nie mia porzuci drugiego.

Lecz sam Mars wadobronny tak jest galant homo ^

30 e wojny i mioci dzieo mu wiadomo.

Gdy jedn rk hardy zbrojne hufce -iele,

Drug mikkie wartuje Cypiydy pociele.

Oraz mieczem ogromnym wielki wiat rumuje,

Oraz si i Wenerze piknej zakazuje.

36 Nie dziw tedy, e i ja mistrza mego ladem

Id i tak si znacznym sprawuj przykadem.

Bo i tu w dzikich polach, gdzie marsowe dwiki
Serca niewzruszonego i gotowej rki

Potrzebuj, w tych trudach, pracach cikich, w chodzie

40 Przy grubym, drogim chlebie, bez trunków o wodzie,

W bataliej zawsze stojc, widzc gste szyki

Pogaskie i ich syszc straszliwe okrzyki,

» Alaspasy, halaspasy, z woskiego spasso, zabawy, uciechy.

* Woskie galantuomo, kawaler.
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Tym tylko bied moje ciesz ustawiczn,

Kiedy sobie przypomn twoje posta liczn,

Twoje wdziczne przymioty, pikne obyczaje 45

I urod, co inszym daleko met daje;

Twoje swobodne oczy, tvve rce pieszczone,

Twoje gadkie marmury nad nieg wybielone.

Których pami tak serce rysuje gboko,
e jej adne zawisne nie dosie oko, 50

Nie gadzi czas najduszy, miejsce nie odmieni,

I cho mego ywota nieuyta ksieni

Kiedykolwiek dowije miertelnej osnowy,

I v;tenczas jak z popiou wstan feniks nowy

Do twych usug, cna Anno, tylko prosz o to 55

W nagrod, bd askawa. Ja tw ch nad zoto

I nade wszystkie skarby wa Krezusowe,

A teraz ofiaruj me chci gotowe,

Których z tej karty biorc dowód niewtpliwy

Wiedz, e na zawsze jestem suga twój yczUwy. 00

780. Trenodia braterska na okrutn mier kochanego brata

Jana Trbeckiego.

Równie jak wic rozkwitym listem ozdobiona

Buja nad inne kwiaty roa wyniesiona.

wietn cieszc purpur oczy niejednego,

Zda si, e nie ma kwiatu sobie podobnego;

Wtym skoro wiatr z pónocy przykro j napadnie, 5

W momencie ona liczno i sam kwiat opadnie:

Tak si i z tob stao, bracie moj kochany!

ye piknymi dary od Boga nadany,

Cnot, saw, urod i kwitncym wiekiem,

Zkd zdao si, e znacznym mia uró czowiekiem. 10

Ale nasze nadzieje za mier oszukaa,

Gdy idce do pory nagle popsowaa.

Lege od rk okrutnych: jako wic kos lee,

Kiedy go sroga burza gradowa dosie.

Wirydare U. 18
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15 o nocy nieszczliwa! Ty winna w tej mierze,

e morderca a dotd pomsty swej nie bierze.

Pod twoim czarnym paszczem okrutnik ukryty

Dotd mi niewiadomy, lecz gdy by odkryty

Mog't by jakim sposobem, poczuby i w grobie,

20 Kochany bracie, jakom szczyrze kocha w tobie.

Pewnie by krwie twej drogiej zdrajca sw przypaci,

Cho bym przy miej pomcie wasny ywot straci.

Lecz i los twój nieszczsny tak chcia mie koniecznie,

Wic za ywot tak krotki aby mógy wiecznie,

25 My pozostah bracia i siostry troskUwe

Ustawicznie do Boga mudy swe yczliwe

Za tob wnosi bdziem, by otrzyma im
Za tak jasn niewinno mczesk koron.

A ty mogio, która wdziczne kryjesz koci,

30 Jeeliby nad tob stan kio z litoci,

Niech, czyje to zewoki, indziej si nie pyta.

Raczej napis nad tob pooony czyta:

Jan Trembecki tym ley grobowcem nakryy,

Niewinnie gradem szabel tyraskich przybity,

35 W kwitn.iym prawie wieku zielonej modoci;

W cnocie y, a umiera w jawnej niewinnoci.

Sam bdc zaniesiony w nieodwrotne strony,

Braciej w sercu zostawi al nieutulony *.

781. Resentyment.

Nicem wicej u Boga moimi modami
Nie da, ni ocz barziej baga ofiaranii

Jego wity majestat, nawet z samym z sob
Nicem wicej nie myl i, jako ebym z tol»,

5 Przed tym skonna, dzi harda Anno, trawi lata,

Pokiby mi ywota przeduyy fala.

Zwaszcza, e i ty tak zawsze mi si zdaa,

Jakoby powolnoci moj nie wzgardzaa.

* Podpisano: W Kiejdanach tyraiisko posieczony d. 11 VII-bris Anni

1670 umarJ d. 27 eiusdem merisis Aelatis suae XXII.
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I owszem wiele znaków daa mi swej chci.

Zkd mniemaem, u Boga moje by w pamici i

I mody i (fiary tak czsto czynione,

Kiedym i Iwoje widzia afekty skonione.

Lecz teraz nie wiem, zkd ta tak naga odmiana,

Do której adna przez mi przyczyna nie dana.

Mówisz, e to jest zwyka panien polityka. i

Lecz i ja znam, co wstgi, znam te, co s yka.

Ju ci to, mia, zmierzy moje powolnoci;

Ju to widz, kto inny w twoim sercu goci.

A ja, com na niedawno przodek przed wszytkimi,

Dzi ostatni w regestrze stawara za drugimi. 2

Lecz i ty, kto jest kolwiek. nie wierz szczciu swemu:

Co mnie dzi, jutro tobie, pojutrze trzeciemu.

Gdzie sowo, gdzie ofiary, kdy rka dana,

Gdzie boska na wiadectwo [lowaga wezwana?

Ostateczny niestatku, biaej pci wrodzony, 2

Bo nie tusz, abym y Bogu tak mierziony.

ebym z pod tak cikiego jarzma mojej gowy
Nic podniós i te wiecznie mia dwiga okowy.

Zwyciya uprzejm mio hardo twoja;

Ustpuje przed pych uniono moja. 3

Wszake obronn rk, bo cho powiedaj,

Ze óci adnej w sobie gobie nie maj,

Jednake kluj i te swoje przeciw niki

I mucha przyciniona ma te swoje krzyki.

Czstom ja te poyka przykre speciay, 3

Majc za to, e usta kiedykolv\i.'k miay.

Czstom i sia cierpia, nie wiedzie dlaczego,

Jakby to nad me plecy byo co wyszego.

Lecz kiedy ju tak moje stateczne kochanie

Poszo u ciebie, harda, dzi w zapamitanie, 4

Bog ci egnaj. Ja zoci nie bd nagradza

Ani twej sawy szczypa, ni szczcia zagradza.

yj szczsna i przed mymi wzgardzonymi w roty,

Zdarzy B »g, e zawieci jeszcze Febus zoty.

18*
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4.', Przebacz i temu pismu. Gdy ja ci mniej wini.

Czynisz, co twej pci zwyczaj. A ja za co czyni,

Czyni dla tego, aby odtd ju wiedziaa,

e jako ty mym chciom mir u ypowiedziaa,

Tak i ja mam ten Immor, e si wysugowa
60 Tej nie myl, która mi nie chce akceptowa.

Skutek rady twe stwierdzi, jeli dobre bd.
Nie zawsze wskóra, cho kto ziot owi wd.
I mnie jeszcze fortuna nie odpowiedziaa i,

1 dla mnie w swoim skarbcu czstk zachowaa.

55 Ani mi te czas spóni; po chwili przyniesie,

Co teraz wzi. Niejedna rózga rocie w lesie.

782. Omen.

Gdzieby to która z dawnych Sybil dzi oya
A mego ycia dalszy progres wywroya,
Czy jeszcze kiedykol wiek tak szczliwym bd,
e z lubym przyjacielem w pokoju usid.

5 Czyli ten art mi czeka od fortuny pochej,

e mi moj szczyry afekt bd paci fochy,

e cho me z razu bd wdziczne powolnoci.

Lecz gdy na orzech przyjdzie nastpi mioci.

To mnie zosta na koszu a na me zasugi,

10 Ledwo poznawszy pana, nastpi ma drugi

I tak ukrzywdzonemu na tym cisz mk
Do krzywdy ow art przyda: em dobry na rk.
W takich mylach i alu kiedy zadumany

Stoj, ali usysz gos niespodziewany.

u, Który czyli bog, czyli geniusz yczliwy

Jaki wyda, i dotd zostaj wtpliwy.

»Ej nie troszcz serca! wszak jest Bog na niebie;

Temu swe myli porucz i sam siebie.

' W. 53 odpowiedzie, t. j. wyzwa na rk; w. 8 na orzech na-

stpi (od nacigania kuszy), do kresu dociera; w. 9 zosta na koszu (od

kary cechowej), na lodzie; w. 12, od sokoów wzite.
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A jpli niestateczna omija ci Anna,

Wierniejsza i grzeczniejsza potka ci Joanna*. 2

Zmieszam si niewymownie. Tu al tumi ducia

Po straconej mi^foci, tu nowa otucha

Wzbudza go, dwojc serce afekty ronymi,

Lecz zwycia nadzieja fawory nowymi,

em rzekJ ksobie nakoniec: niech twa wola, Boe, 2

Za któr chc i, w tym mi razie dopomoe
A ta, która z nich moj ulubion bdzie,

Niech, jeli mona, rycho przy mym boku sidzie.

783. Podobiertstwo oczu.

Smutne oczy me cikim alem |)rzez to taj,

Gdy przed sob podobnych tak dugo nie maj;
A i s oczy ludzkie do serc perspektywy,

Ujrzysz przez nie wybornie, em ju ledwo ywy.
Ja za jeli przez twoje dojrz aski szczyrej,

Czyta w nich bd szczcia mojego emiry ^.

784. Motivum do lubienia damy^

Lubi Joann i nie ladajako

Lubi potrzeba dla tego czworako:

Wprzód e jest nimfa grzeczna, urodziwa.

Przez co jej suy ch moja yczliwa.

Potym, e stamtd swoje wiedzie plemi,

Zdawna lubelsk gdzie Lech osiad ziemi.

Po trzecie, e hcrb przodkom jej nadany

Za ich odwagi Lubicz jest nazwany.

Po czwarte, e to kochania jej zyskiem:

mierci nie daje, co wiadczy nazwiskiem. v

Nadto ma jeszcze skryty magnes taki,

Przy którym pierwsze niemal id w braki.

' Emiry. rozkazy.

' Dopisano: »Johanna Niezabitowska; 1"; z Lubelskiego kraju, 2";

herb Niezabitowskich, Lubicz, 3»; nazwisko Niezabitowska*.
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Lecz tej nie powiem przed ni tajonrinicy,

Dokd nie bdziem pospou w witnicy.

785. Drugie.

Oczy krysztay, w-osy jedwab prawy,

Ciafo alabastr, wargi rul^in krwawy,

Mowa roztropna i wspaniaa posta — i

A jabym nie mia twoim shig zosta?

786. Na obrazek tego kupidynka.

Jeli dawca mioci sam Kupido may,

A to nie móg si umkn od mioci strzay

I jak mu od niej serce cika trapi mka,
wiadczy na pier aonie przyciniona rka.

5 Druga za miosiernie uleczenia rany

Prosi, z cer pokorn, u której Diany.

A mnie kto ztd obwini, e te szukam miejsca,

W którym bym móg spokojnie wyj te elesca

1 uleczy miertelnie dane w serce rany,

9 Które na mi wypady z oczu cnej Joanny.

Lecz te oczy kochane taki sekret maj,

e obumare serca znowu oywiaj.

O zwierciada, krysztay, ywe perspektywy,

Rzucie na mi martwego swój promie yczliwy.

5 A ja, com by dla panny waszej blizki dou
Grobowego, oyj jak Feniks z popiou.

787. Od jednego zacnego kawalera do damy take zacnej przy

ksidze nowooprawionej, wiersz tego autora J. T. T.

Ksig t z witych modlitew zebran

Odsyam w now barw przyodzian

Nazad do licznych, panno, rku twoich,

Skutkiem chcc dowie powolnoci moich

5 Tobie, ozdobna nimfo, co wspaniay

Animusz niesiesz, boskiej pilen chway.
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Nic sercu twemu milszego jest, jako

Cnota i statek wieccy dwojako

I z tego, którym szczycisz si imienia,

A jeszcze barziej z cnego przyrodzenia. i

Zkd dobre omen, odoywszy trwog,

aski statecznej ju sobie bra mog
U ciebie, która takie sercu memu
Sodkie okowy woya wolnemu.

Ze ju nikomu, tylko samej tobie i

Chce suy, póki nie zale w grobie.

Zaywaj przeto szczliwie tej ksigi,

A niech ci zdrowie suy, póki krgi

Niebieskie tocz t machin wiata.

Kwitni i w szczciu w nieprzeyte lata 2

A niech twej parka przdzy nie rwie koika.

Póki rysuje niebo 'kwietny ^ goca.

O jaki (suc Suszczance) fortuno

Dlugemci winien! Ju tu zote runo

Skarbami sawne niegodne i wzmianki: 2

Ktoby je równa do cnej podskarbianki?

Abo wszczt gupi byby lub miakiego

Rozumu, eby nie zna co drogiego?

Bo komu tajne s twoje grzecznoci:

Jako przy statku pena jest skonnoci, 3

Abo twe sowa komu nie woyy
Na zmysy pta, kogó nie stroczyy?

Kady std sug twym chcia by do gara,

A ich nadzieja tuczc mdrze stara^.

Wic gdy moj podpis w tej tu pooony 3

Ksidze, nie bdzie przez ci wygadzony,

Liczy si mog za fortuny syna,

Kiedy mi dojdzie tak wdziczna nowina.

* Dopisano: zloty.

* Dopisano imiona: Tuczyski, Modrzewski, Taro.
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788. Wotywa do wielmonego Imci pana Aleksandra z Baucen-

dorfu na Ksowie Ksowskiego, starosty borzechowskiego, cho-

rego usarskiego JW. Imci Pana Wadysawa Denhoffa woje-

wody pomorskiego in A. 1683 napisana, kiedy kroi Jmo szed

z wojskiem na cesarsk pod Wiede.

Cho mi osdzisz u siebie w tej mierze

Za importuna, wielki kawalerze,

e kiedy ty tchniesz Marsa surowego,

Niosc znak sawy wojewody twego,

r, Ja co si w cyfry teraz zapatruj.

Niewczesn muz a to prezentuj.

Lecz i nikt winy tym nie zasugowa,

e komu sprzyja i kogo szanowa,

Dl tego miele tym ci goni wierszem,

10 Afektem dawnym a konceptem pierwszym,

Winszujc naprzód wojewodzie memu
1 z tob wespó rycerstwu dzielnemu,

Niech was Bog stwierdza w tej tak witej pracy,

Cocie j wzili przedsi, cni junacy,

if, Niech wasze serca i wielkie nadzieje

Duch wity swoim promieniem zagrzeje,

I wszytke razy, szwanki niebezpieczne,

Ta, która sowo zrodzia przedwieczne,

Która jest straszna, jako batalia

2IJ Pogaskim ufom, niech od was odbija.

Niech waszych oczu, arliwych o bo
Krzywd, nie znios, i niech si zatrwo.

Niech skoro ujrz wasze straszne groty,

Pierzchaj z hab bisurmaskie roty

25 A w obróconych tyach rce wasze

Niechaj napoj sieczyste paasze.

Jako tak tuszy serce kae wieszcze,

e nad chocimsk wie, wiksza jeszcze

Rze czeka tych psów i kpiel w Dunaju,

80 Ni w Dniestrze, kiedy sarmackiego kraju
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Kwiat wyprowadzi na nich, niezwycion

I najjaniejszy wódz nasz Agamemnoni,

Którego wietna dziedziczna Janina

Nieraz swej tarczy blaskiem poganina

W oczy zraaa i gstymi trupy 30

Pola okrywszy, drogie zdara upy.

Któremu z nieba samemu to dano,

eby na imi jego tam zadrano,

Gdzie smutny Stambo swej ozdoby pacze,

Przez kaukazyjskie zdeptany tuacze. 40

Gdzieby to wzbi si tak lotnymi piory,

Tam gdzie nad Wiedniem przykre wisz góry,

A przypatrzy si jako tam dowodzisz

Waleczny królu, jak wojska przywodzisz?

Wiem, e tam kady twoje paskie oczy 4.=)

Majc za wiadki, odwanie poskoczy

I w niezliczonych pukach si okryje

I dziesi na si sam jeden ubije.

Ale nie dufa sobie muza, eby
Moga wojsk caych straszliwe potrzeby, 50

Dziea królewskie i hetmaskie sprawy,

Nu pukowników przedniej szych zabawy,

Lub pojedynkiem cnych koronnych synów

Ogosi godnie Siaw wielkich czynów.

cnej kompaniej swego wojewody ^:,

Chc ks namieni, bo jeli nagrody

To jest pochway za to nie dostanie,

1 wstyd i praca w domu si zostanie.

A za wyszedszy na widok przestrony,

Nie jeden Zoil kie swój wyostrzony eo

Utopiby w niej, to same szacujc,

To sowa szpocc, to koncept nicujc.

* Dopisano : Jan Trzeci Kroi Polski natenczas Marszaek y Hetman

Wielki Koronny. Herb Sobieskich iest tarcz, zowie si ten Herb Janina;

dawnych ozdób (w. 39); Konstantynopol zowi Turcy Stambo; Kaukazy

s to Turcy.
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I gdyby wszytkich si nie wyrazio,

Snadby to samo wielu urazio.

65 Jakobym widzia, a ono z ochot

Moj wojewoda \ sw wrodzon cnot

I znacznych w boju Denhoflfow przykady

Wzbudzony, iche krwawe toczy lady.

Ogromn rot swego kopijnika

70 Przywodzc, szyki pogaskie przenika

I dzieln rk cielc wielkie kupy,

Sam jako waem otacza si trupy.

Kiedy nieylko w tym szyku ich bije,

Lecz i ogniste gdzie infanterie,

75 Regiment jego dobr spraw pali,

A jako snopy Turków z koni wali.

Drugi w regestrze, dowiadczony mu,
Zna ci po stroju, zna i po oru.
Dzielny Ronowski, sawny wojenniku,

80 I denhoffowski godny poruczniku,

Niedo szeregi sprawujesz do boju,

Ale i Turki gohsz po zawoju.

Oj niejednego Selima. Achmeta,

lesz z awizami a do Machometa.

85 Roznosz saw, jak rotmistrza twego,

Zacny Rosnowski, tak imienia swego.

I ty, co syniesz oboj Pallad,

Tak w boju mstwem, jak w pokoju swad,

Godny piastunie matki, cny chory,

90 Ciebie wysawia pióro nie nady.
Twa myl wysoka tam granice stawia

Sawie, gdzie si Mars z Bellon zabawia.

Ty nie chcc wyda rotmistrza swojego,

Nietylko domu odjecha twojego.

* Dopisano przy w. 66: W/ad ysaw DenhoCf Wda Pomorski; przy

TV. 81: »Porucznik tej kompaniej*; w. 87 Ksowski Star. Borzechowski,

chory tej kompaniej, czowiek godny i uczony.
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Ale skwapliwie za nim idc w tropy, 96

Nawet odbiege i swej Penelopy.

Ide w boy czas, kdy ci ochota,

Id szczsn nog, gdzie ci wiedzie cnota.

Wiem, e za tob towarzystwo twoje

Ochotnie pójd, jak za matk roje. loo

Ty z wietnym krzyem postpujc miele,

Dodasz im serca na nieprzyjaciele,

Których w momencie tak poo snadnie,

Jak wic za kos trawa prdko padnie.

A po tych dzieach, inoj starosto drogi, 105

Kiedy powrócisz za w ojczyste progi,

Zaleci umiej susznej dyskrecyej

Dziea rycerstwa stanom prowincyej.

Aby tych, którzy krew sw za nich lej,

Zapat a nie cieszyli nadziej. no

A e kompania za starszyzn chodzi,

Wszytkich tu wspomnie wprawdzie e si godzi.

Tylko e na mi byoby to sia

Gosi kadego pojedynkiem dziea.

Do tego, e mi w tym szczcie zajrzao, 115

Gdy mi si pozna z nimi nie dostao.

Wic tedy, których znajomo dosiga,

I tych, co ze mn dawna przyja zprzga.

Wspomn jak mog. Wy bracia suchajcie,

A przed drugimi w tym mi wymawiajcie. 120

Ty co przylecia do rotmistrza pierwszy,

Cny Sokoowski, tam masz plac najszerszy,

Pokaza, jako mnymi piersiami

Masz rug uczyni pomidzy Turkami.

Jako nie wtpi, e w krwawej powodzi 125

Krwie bisurmaskiej nie tylko podbrodzi,

Ale i wspynie twój Korab, Krzysztofie,

Bo tak fortuna chce mie przy Denhoffie.

1 Do w. 96 dopisano: »To jest ony swej d/.i-iejszej wojewodziny

kujawskiej Potulickieja ; do w. 122 Sokoowski Krzysztof.
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Ty co z rotmistrzem imienia spolnego,

isu A w twarzy Marsa niesiesz gniewliwego,

Zacny Tokaczu \ tucz Turków jak w stpie,

Lub jak lenego zwierza gdzie w ostpie.

Ju ty za wczasu poszli do wezyra,

Niech nie turbujc ciebie kawalera,

136 Osobn kup na tw dziel wyznaczy,

Któr w pie wytniesz, ni si ow obaczy.

I ty co ciko podolskiego miru

Litowa, kiedy nie wedug emiru

I przeciw paktom wieo pod Zorawnem

140 Porta pokojem zbya nas niestrawnym,

Cny Lutomirski, wyjrzy z pod szyszaka,

A samym wzrokiem Turka lub Bosnaka

Ubij, bo tobie wanie to naley;

Kiedy raz machniesz, niech trzech oraz ley.

145 A wy, którzycie, mimo innych wiele

i\lodych Prusaków, jako na wesele,

Za wojewod swym ochotnie poszli,

Bycie pod rzdem jego sawy doszli.

Wiedcie, e palm macie przed innymi,

160 Laty, urod sobie podobnymi.

Gdy oni wol pod znaki biaymi,

Wy pogan bijcie sercy wspaniaymi.

Czapski, malborski podkomorzyc, saw
Za cel obrawszy sobie, tak zabaw

155 Marsa traktuje, e kady mu przyzna.

I jest do wojny urodzon mczyzna.
A te z takiego plemienia wychodzi,

W którym co Czapski, to junak si rodzi.

Ja mu to wró. Z jego rki miernej

irto Niejeden jeszcze zleci kark niewierny.

» W. 131 Wladys/aw Tokacz (136 dziel t. j. cz, pruski wyraz

pwarowy); 137 Lutomirski Podolanin; 153: dzisiejszy kasztelan kruszwicki,

a teraz kaszt, chemiski.
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Ty CO ci wiecka wydaJa kraina,

Mody junaku, Janie z Niewiecina,

Ty w licznym kwiecie modoci zielonej

Nie wzdrygasz dziea okrutnej Bellony.

Ty jest Kupido, kiedy twarz odkryjesz, 165

Ty znowu pan Mars, kiedy zbrojny bijesz.

Wic jako kiedy Rynald w równej dobie,

Tak ty z pogany postpuj te sobie.

Murat Selima, Mustaph Halego,

Niech z koni zwali impet drzewa twego 170

Na wznak ku ziemi; ostatek gniewliwy

Miecz skoczy, eby nikt nie zosta ywy.
I ty, co z teje wyszede dziedziny.

Szumny Poualski, ty swej kwanej miny

1 tubalnego gosu nie wydawaj, 175

Ale jak prawy husarz mnie stawaj,

Kol, siecz, zarbuj i wal na poway,

Niech zna Lewalta poganin zuchway:

Przezwisko i herb w równej trzymaj zgodzie.

To niech powala: ten na mier niech bodzie ^
iso

e si im rogi miesiczne zniaj.

Ty, ledwo pierwsze lata pozwoliy,

W marsowych szrankach próbowae siy.

Tobie buntowny Kozak, wiaro> mny
Moskal, tobie Szwed w szyku swym niezomny,

Odwany Wgrzyn i Margtabczyk miay,
Modawiec, Wooch i Bosnak zuchway,

Ordyniec dziki, Turczyn mstwem wzity,

* Dopisano do w. 162: Niewieciski dzisiejszy starosta mJawski.

który by.f i pikny urod i mnym kawalerem; w. 17-i Powalski herbu

Bibersztyn.

2 Tu odesano w rkopisie do str. 1131 i przylepionej tam kartki

o Iwanickim; tre tej kartki, 17 wierszow, na tym wic miejscu w-
czamy, ale brak jednego wiersza; tych tu wstawionych wierszy nie li-

czymy jednak, aby loku caoci nie przerywa.
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Za jedne fraszk i pcherz nadty.

Ju to trzydziest spdzasz ty wiczyzn,

Jak krwie nie szczdzisz za mil ojczyzn.

Nieche i teraz twój paasz dowodzi,

W krwi bisurmaskiej niech po jelca brodzi.

Pojrz kwano, przytni i zgrzytni zbami,

Niech jak kapustne gowy z zawojami

Ca.tych szeregów by lec pod konie,

A sprone Irupy niech okryj bonie.

I tego muza moja niechaj gosi,

Co apostoów pierwszych imi nosi \

Bielskiego basz, Mazowieckie plemi,

Co ma ojczyzn pikn pock ziemi.

185 Ten niech Piotrowe odoywszy klucze,

Mieczem Pawowym niech tucze a tucze.

Chytry to Mazur, przed nim si nie skryje

Turczyn, bo oraz i pacze i bije.

Lecz w tym ferworze i w zapalczywoci

i£o Nie zapominaj swojej powinnoci,

e by koniuszym; wic jak prdko bonie

Tureckie trupy okryj, ty konie

Ka apa prdko swemu Tuszewskiemu,

Bo od szeregu nie rzeczby Wolskiemu,

195 By bez Wolskiego chorgiew nie bya;

Wiem te, e biaych koni macie sia.

Ty za sam wodze wypu kasztankowi,

A utni rami z gow Turczynowi.

Drugi(go za tak niech tnie twój miecz srogi,

200 eby spad tuów a zostay nogi.

Ten, co z Obona poszed do obozu,

Nie wziwszy z sob dla ciaru wozu,

» Dopisano przy w. 182: Bielski dwuimienny Piotr PaweJ woje-

wództwa pockiego; w. 186: jak tucze, tak tucze; w. 191: koniuszym

byf u tego pana wojewody; przy w. 1%: Na owe to przysowie art, e
adna chorgiew bez Wolskiego i konia biaego nie bywa.
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Nasz Kowalkowskie b;n riietylko szykiem

Lecz i osobno pójdzie komunlkiem,

By tylko serce swe sawy niesyte 2

Ukontentowa przez Turki pobite.

Mila mu bitwa, mie z Turki pole,

Których bez tego nudzi ju w Stambole.

On chocia mówic czsto si zajknie,

Ale za broni tak haniebnie pknie, 2

Ze i tu spadnie z pogan gowa komu,

1 czworo zdechnie tym impetem w domu.

A wy Grady vva okrutnego sudzy.

Szurani moojcy. towarzystwo drudzy.

Których i dotd jeszcze nie znam z tvvarzy, 2

Nim mi ten fawor swój fortumi zdarzy,

Zotymi w sercu rysuj litery,

Jeszcze niebye w oczach ka walery,

Wiem, ecie równi i mstwem i dziely

Z tymi, których tu rymy me gosiy, 2

Wice czym mog tym si przysuguj,

Gdy wam tymczasem zasugi gotuj.

Ty za gdy wrócisz, moj luby starosto.

Prosz ci zajed w gazd moje prosto 2.

Tam ja do ciebie z ukonem pospiesz, 2:

I z twego zdrowia szczyrze si uciesz.

Tam mnie ty powiesz przy ochotnun chlebie,

Jako kto stawa i w której potrzebie.

Jako kroi wielki poganom da pole^

Wszytek szyk wojska rysujc na stole. 2:

1 Dopisano przy w. 203: Kowalkowski, co te sJug by pierwej

tego pana wojewody. Obono wie trzymai ociec jego natenczas; przy

w. 208: bo by przy panu Gniskira wojewodzie cliemiskini, klory by
od Rzpltej posem do Turek; przy 221: jako pisarz skarbowy pruski.

2 Dopisano : A ta chorgiew tu miaa w Prusiech naznaczon pac
zasug swoich.

3 Dopisano: Tt> si wiersze (209 222) podobay królowi, gdy mu

je czytano.
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Jak ubezpie^zon obóz podczas bitwy,

Co by za sukces harców i gonitwy,

Gdzie prawe skrzyda, kdy lewe siay,

Gdzie korpus samo z ogromnymi dziay,

2S5 Gdzie kroi z wyborem, gdzie sta wódz koronny,

Gdzie hetman polny, gdzie sukces postronny?

Co za komplement kroi z cudzoziemskimi

Mia generay, co oni z naszymi?

Który puk pierwszy w boju kredensowa,

240 Który w rezerwie, który sekundowa.

Kdy zasadzki, gdzie pierwsze fortropy?

Jako szli Niemcy, liczc w marszu stopy?

A jako nasi ochotnie skoczyli,

Szumnie kopije i dzidy skruszyli

245 A potym szable, paasze, koncerze

Krwi napoili do syta i szczerze.

Jak wnele winiów znaczniejszych pojmano?

Potym co fortec obronnych pobrano?

Kogo fortuna w bitwie piastowaa?

2r.o Komu ni ycia Atropos zerwaa?

Jak po wygranej poszy liczne czaty

Z ogniem i mieczem w tureckie powiaty?

Jak wielka zdobycz wzita, jakie zbiory?

Jaka armata i jakie splendory ?

2f,5 Jak na zwycistwa tego odgos szumny,

Trzech czci wiata zadray kolumny?

Jako nakoniec kroi traktowa w kole.

Jakby obegna Konstantynopole?

Abo w nagrod pracy tej podjtej,

260 Z niewoli paski grób wyzwoh wity
I inszej sawie nie zakada tamy,

Chyba Babilon i Mezopotamy,

A z tamtd wróci z ory zwyciskimi,

Po karkach pogan do ojczystej ziemi

265 I luby wiesza pene naboestwa.

Za tak fortunnie zdarzone zwycistwa.
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Tak o tyra wszytkim swoj sodk mow,
Bdziesz mi czyni relati now i

A ja do ciebie pefn wychylajc
I z zadumioniem wszylko pochwalajc
Uka z oka, jako za mn grubi
Otwarte gby trzymajc Kaszubi,
Bd ci sucha, tak i w caym domu
Z trudnoci bdzie piwa nala komu,
Tak ie drudzy przy onych nowinach'
Za swój nieobrot wezm po czuprynach 2.

Fraszki rone teg:o J. T. T(rbeckiego).
789. Cum omnia bene feceritis etc.

Panowie dzisia sugom pac ladajako,
le jiisma pocigajc. A to, rzeczesz, jako?
Chrystus rzek uczniom: bycie wszytko uczynili.

Nieuyteczni sudzy (bdziecie mówili)
Jestemy przecie. Ale te sowa panowie
Inaczej wywrócili i w sensie i w mowie.
Ju ty su, stoi, czuj, id, przyd i spraw, co potrzeba.
Suga nieuyteczny, nie godziene chleba.

790. O Marku.

Oeniwszy si Marek mniema, e jak trzeba
Mia trafi ciasn drog, co wiedzie do nieba.

Lecz si ndznik oszuka, bowiem droga ona
Do pieka go zawioda, i bya przestrona.

791. Do matematyka.

Ze ziemia w koo biega, ucz pisma twoje;
W okrcie to zna pisa, takie zdanie moje.

* »Bo byj orator wyborny* Tr.

* »Notandum. Te wiersze jeszcze przed bitw wiedesk pisay si
przez poszt do tego pana Ivsowskiego, i co si pisao, chwaa Panu Bogu,
ie si spenio*.

Wirydarz n.
iq

270
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792. Na biaegowy.

Pe eska zawsze szkodzi mskiej, przyzna musz.

Dla niej Adam wprzód ebro straci, potym dusz.

793. Do Jana onierza jednookiego.

Lubo jedno zostao, Janie, ze dwu oczy,

I to twaiz ustawiczn ros zawdy moczy.

Pytam, czemu to oko tak zy leje hojnie?

Brata drugiego pacze, co zgin na wojnie.

794. O SS. Pitrze i Pawle.

Miecz pastwa strzee, skarbów klucz, tak wic mawiaj,

Zkd bogjitszym by Piotra ni Pawa uznaj.

I sam Pawe w swych listach ubogim si pisze,

Czego o witym Pitrze nikdy nie sysz.

795. Do skpego.

Nic nie dajesz jurycie. Ty zapad chiragr;

On dla ciebie nie idzie, skada si podagr.

796. Ksidz rzymski.

Chcesz, ksie, by nie byo na garo sdzone

Cudzoóstwo. Niegupi. Kochasz cudz on.

797. Minister luterski.

Chcesz, ministrze, by byo na garo sdzone

Cudzoóstwo. Niegupi. Bo masz gadk on.

798. Do dworzanina.

askaw pan na ci, askaw zaraz i dwór jego.

Tak wic cie naladuje ciaa czowieczego.

Zmarszczy pan czoo, a dwór kwan ukazuje

Twarz. Tak gdy soce pada, cie te ustpuje.
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799. Na Wacawa.

Nasz Wacaw do zwyczajów dawnych si przymyka,

Zon jako w wizieniu tak w domu zamyka.

Rozmno twoje biedy, co rzek Ewie, Boe,
To wanie ta przegroka w niej si zmieci moe

800. Do jednej.

Czemu to pani dajesz t rzecz niejednemu.

Której lubia nie da (krom ma) adnemu?
B. Dawna moda, a zwaszcza dworska tego uczy:

Nie wadzi mie do jednej kódki kilka kluczy.

801. Do Kasie.

Cho ci kto na art spyta, Kasiu, jakiej wiary?e katoliczka, prawisz bez koca, bez miary;

Przyznam ci, e i Luter tob si nie zbrzydzi.

Gdy ku wszytkim tw mio katolick widzie

802. Do Zosie.

Ilekro we zwierciado pojrzysz, Zosiu moja,

Haid ci zaraz czyni twarz anielska twoja.

Lecz porani, e swojemu zwierciadu podobna;

Jasna, gadka, lecz krucha uroda nadobna.

803. Na strój gów biaej pci.

Patrzc, jak wy stroicie gowy, mie damy,

Jeli nieprawd rzek, przyznajcie to samy.

Tak dugo stroi gow i tak j formowa,

Nie jest to stroi gow, lecz raczej budowa.

804. Na lieretykow.

Nic w wierze nie budujc, wszytko rozwalacie,

Zoci, czy goriiwoci wiat cay mieszacie.

* Dopisane: »to jest powszechn*.
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A mówicie, e to duch wity w was sprawuje.

Wierzcie, raczej si ten ducii Ahhadon ^ mianuje.

805. Na Francuza la Bussier.

Nasz chimik moe robi niezioto ze zota,

A z niezJota nic zota, do kiepsita robota.

Bugu si wbrew^ sprzeciwia; ten stworzy z niczego

Wszytko, u ow za bazen nic tworzy z wszytkiego.

806. O mioci.

Niech kto czyta Nasona, nie wiele zrozumie,

Gdy sam przez si nie w ladom, co te mio umie.

Z przyrod/.enia si mio, nie z nauki rodzi

I w serce nie przez uszy, lecz przez oczy wchodzi.

807. Królestwo podzielone.

W niebie tylko a w piekle podziaów nie znaj.

W tamtym wici, a w owym przeklci mieszkaj.

A tu jakie dla Boga! podziay na ziemi,

li z dobrymi i dobrzy pomieszani z nimi.

Z czasem te ziemia wemie odpoczniente swoje,

A tamto za si hurmem napeni oboje.

808. Cieplice.

Mio gorca nie raz zami twarz obleje,

I to dziw, miasto iskier ogie ros sieje.

809. Na dziewk leniw.

Leniwo, mapo, chodzisz, ale bystra w mowie,

A mruczysz, gdy ci pani (j.lic nazowie.

Ale ty nie jest z prostych olic, lecz od owej

Olice rod wywodzisz swój Baalamowej.

Bo nie od tej, na której w ors>:aku niemaym
Wjeda kiedy z tryumfem Pan do Jeruzalem,

Dopisano: Apocalyps 9, 11.
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Gdy ta spokojna, cicha, ba i niema bya,

Tamta za (jak ty czynisz), z panem si swarzya.

810. Na maonków.

aden wicej jak Adam zenie swojej wierzy,

Sara si te jako ywo jej nie przeniewierzy.

Dzi mowie, ile co gadkie ony maj.
Wiar si tylko ciosz, e inszym nie daj.

811. Scrutinium Math. 9 28.

By ta cnota tak w królach, jak w biskupach jjya,

Co w Chrystusie, byoby z nich cnotiiwszych sia.

Pan uczniów (co te ludzie o mnie mówi) pyta.

Oj coby nie usysza, by który tak spyta?

812. Nolite fieri sicut mulus et equus etc.

C;:emu nie zczy osa z koniem, z muem? wiedzin

Dawid, ie syn jego bdzie na nim siedzia.

813. Non occides, non furaberis.

Nie zabijaj, to pite prawo na medyka

Dane. Siódme nie kradni, jurysty si tyka

814. Honoris ['^yZVf logia.

Hon bogactwo Hebrejczyk w swym jzyku zowie.

Or Francuz te nazywa zoto w swojej mowie.

Tak co w rzeczy jest samej i z sów si dowiedzie,

e honor z zota, z bogactw imi i rod wiedzie.

815. Na krolobojcow.

Utni rk, jeli ci gorszy rka prawa,

Utni i nog, taki edykt Chrystus dawa.

Nawet jeli ci gorszy prawe oko twoje,

Wyup je; lepsze niebo, ni oczy oboje.

A lubo pan ze czonki odci rozkazuje.

Jednake ksidz i medyk gow eksej^puje.
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816. Na jednego dobrego kompana.

Suszniejbym ci mogJ nazwa kompan ni towarzysz.

Czemu? Bo si rad, bracie, czsto w wannie parzysz.

Ledwieby to tak uszo blechowa si pannie.

Czternacie razy w tydzie kpae si w wannie.

817. Na tego.

Czemu to, bracie, chudy, lubo ci karmiono

Gakami jak kapuna? Bo si omylono.

Kapuna przez dziewi dni tucz wic gakami.

Ciebie sze dni sk n dawi pigukami.

818. Na tego.

Czemu tak suchy? Powiem, lecz nie dacie wiary.

Tydzie cay drwa piem a gryzem suchary

I siadaem za szyj w lipowym gsiorze,

Móg mi tam kto targowa jako kota w worze.

819. Na tego.

Jeeli od czycienia czyciec jest nazwany,

Przyrzekam, e moesz y asekurowany,

I ci w czycu nie potka ju mka nijaka,

Bo si ju odczycia tu za ciebie s...a.

820. Na tego.

Jak w kiedy na wiosn zrzuci upie stary,

wieci si, tak nasz kompan adny z kadej miary.

Zby szumu z gowy, bólu z koci, brudu z ciaa,

Mieszkiem, gb i zadkiem flegma wyleciaa.

. Korze wyszed jak z hartu, a szyszki na d...e

Zginy, cho ich byo jak sków w chaupie.

Ga kto drugi Kupida, nie su tu Wenerze,

Rad ujrz, jeli bdziesz kiedy w takiej cerze.
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821. Na tego.

W trybuna, gdy kto rczn strzelb si ozowie,

Bdzie ledzia} w Lublinie wie lub w Piotrkowie*

Lecz najwicej dzie jeden, czasem nie zasidzie,

Tylko ekscesu grzywien kilknasl zbdzie.

A ja com chcc przywykn rycerskiej zabawie. r,

Podczasem do piercienia goni po Warszawie,

Dwakro po kilka niedziel wie siedzie musz,

Nad to kilk set grzywien okupowa dusz
Jak za jaki krymina. Acz rad t niema
Szkod znios, gdy tylko kopi mam ca. lo

822. Na Gabriela cyrulika.

Czy sysza te kto kiedy tak foremne leki?

Co mi to za rece[)ty i z której apteki?

Raphael djaba wygna przez rybi wtrob,

Gabriel kijem leczy francusk chorob.

823. Do Jana skpego.

Mówisz, Janie, wprzód korzec soli mam zje z tob,

Chcemyli by prawymi przyj acioy z sob.

A emy nigdy wespó soli nie jadali.

Pytam, kiedy si bdziem przyjacioy zwali?

824. Na traf aosny.

Chop odjeda do asa, ona córk myje

W kpieli a wtym synek noem si przebije,

Padszy przez próg. Co matka widzc strachem wsponie,

1 gdy go chce ratowa, dziewcz wtym utonie.

Ona z tego przypadku gdy w krwawych zach brodzi, oM z asa powróciwszy na ten widok wchodzi

A alem zwyciony bez wszelkiej uwagi,

Jak mia w rku siekier, tak miertelne plagi

Daje niewinnej onie. O co pod stra wzity,

Jako morderca mieczem katowskim jest city. lo
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Tak syn, córka, ona, m, co z nieszczciem rzeczem ?

Noem, wod, siekier zginli i mieczem.

825. Na Jana.

Wos ótawy, eb ysy, na oku lepota.

Wierz mi Janie, e szalbierz i wielki niecnota.

826. Rozsdek prosty, krotki a suszny.

W rodku wsi jednej studnia ks przynisza bya,

Tu koryto, z którego podczas trzoda pia.

Do tej dziewka dla wody uczerpnienia wysza.

Za ni koza ssiedzka chcc pi w ten trop przysza.

.5 Po nich trzeci parobek, który w onym obie
Umywszy si, kiedy ju twarz chcia otrze sobie,

Pocignie do fartucha; dziewka inszym celem

Mniemajc, e j siga, cofnie si w zad tyem

I trci zadkiem koz w studni, gdzie zalana

10 Tonie. Co gdy dochodzi kozy onej pana,

Skary przed wójtem, jako z przyczyny tej pary

Szkoduje, dajc z nich nagrody lub kary.

Patrzciesz, cho chop nie czyta legistow uczonych,

Jako mdrze rozstrzygn spraw ludzi onych.

15 Gospodarz e nie wygna kozy swej do trzody,

Pasterz za e nie dojrza, wpó ponios szkody.

Parobek z dziewk drug poowic winy

Zapaci zaraz musz, a to z tej przyczyny:

Ow, e szed bez rcznika my si, bo któ za to

20 Rczy mu. e tam dziewka miaa czeka na to

Z podokiem, by si utar. Ta za z inszej miary.

I widzc twarz i rce zmyte, takiej wiary

Bya, e gdy si tamten chcia utrze fartuchem,

Ona mniemaa, e jej mia maca pod brzuchem.

2.^ Precz std niemiecka Spira. precz Amfitriony

Greckie i parlamenty precz naród wsawiony ^

' Dopisano: >abo tak: Greckie, precz i parlament francuski wsa-

wiony. Standrecht z niemiecka rowie si stojce prawo, to jest która rzecr
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Wojt prosty rzecz osdzi, do prostym standrechtem,

Naprzód kmiecia z pasterzem, po tym dziewk z knechtem.

827. O królu polskim Kazimierzu pierwszym.

Z aciskiego wiersza na polski przeoyo si.

Kiedy za Ryksa w Polszcz wiele zego broi,

A std buntów i czego gorszego si boi,

Uchodzi z Kazimierzem midzy swe Teutony,

Który si do paryskiej dla nauk Sorbony

Stamtd uda i ywot chcc wie pod zakonem

W cysterskim Kluniaku mniihem diakonem

Zosta. A tu tymczasem w Polszcz mieszanina

Bez króla, i ta bya najwiksza przyczyna,

e Polacy tak dugo szuka go musieli.

A naleli i prob papiea ujli,

e go i absolwowa z lubu zakonnego

I powróci mu kaza do pastwa wasnego

Pod prawem posuszestwa. Któ tu nie osdzi,

e sam Bog wiatem wada i fortun rzdzi,

Gdy ojczyzn, tron, on. tuacz, mnich, diakon,

Nalaz, wzi, poj, z ask, chwa i nad zakon.

828. Z aciskiego.

Kiedy si po topoli jaszczurka przebiega,

Ciekcy z drzewa bursztyn nagle j osiga.

Tak tust ros gdy si ujt dziwuje,

Zakrzepa w letnim ledzie grób sobie sprawuje.

Nie chlub si Kleopatro, e w królewskim grobie,

Ot jaszczurka zacniejszy wynalaza sobie i.

bez dugich zawodów stojc tylko osdzi si. Knecht z niemiecka zowie

si parobek* Tr.

1 Tu si kocz Fraszki ^\Vi^ydarz str. 1146); nastpne tu przenie-

siono z Wirydarza str. 12 i3 do koca ^t. j. do str. 1258;.
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829. Na wdowy z aciskiego.

Kto bierze wdow, powiem, jeeli nie wiecie,

W^fanie jakoby kupiJ portki na wendecie.

Jak te mniej abo wicej wytarte przedaj.

Take wanie i one mom si dostaj.

830. Prorocy i poetowie z aciskiego.

Owi o przyszych rzeczach prawd powiedaj;

Ci za o przeszych rzeczach szczyre fasze baj.

831. Na kadetów cudzoziemskich z aciskiego.

Ubogim, lecz nie moja, rodziców w tym wina.

e mi nie wprzód zrodzili i, ni starszego syna.

832. Sarbievii distichon.

Proicit in Tyberim natum pater, hunc canis effert.

Fit canis ergo pater; fit pater ergo canis.

Po polsku.

Topi w Tybrze synaczka ociec, lecz dostaje

Pies go; i std pies ojcem, ociec psem si staje.

A. A. S.

Item idem.

Porzuca w rzek syna ociec, pies którego

Wynosi, zkd pies ojcem, ociec psem jest z tego.

Item 1. T. T.

Topi ociec bkarta, lecz go pies wynosi.

Nieche pies imi ojca a ociec psa nosi.

833. Odpowied na art.

Trafi si pewny bankiet podczas dnia rybnego.

Na którym jeden z goci odka strawnego

* Na boku: i>spodzili«.



8H3— 835 \YIERSZK J T. TR>JBECKIKC50 LJ90

Bdc, jad smaczno ikry. Co drugi widzcy

A artem rozweseli kumpani chccy,

Rzecze: bracie, stój, prosz j)rze mio ci bo,
Nie jedz ikier, bo ryby w brzuchu si zanino.

Na co mu ow: gdy si twa wróka spraktykuje,

Wszytkie ryby za pierwszym spustem ofiaruj.

834. Kwestia.

Zapolski ow \ kto go zna, w artach niezrównany.

Bdc na posiedzeniu z dobrymi kumpany,

Zgadnicie, prawi, kto z was tu naj dowcipniej szy,

KtoryU czonek w czeku jest najwierniejszy.

Gdy tedy roni rone czonki mianowali,

Jednak wanie skutecznych racyj mu nie dali,

Ow rzecze sam, e rka najwikszej niewiary

Nad insze wszytkie, czego dowodz z tej miary,

Bo cho wie. e tam damy maj niedopyrza,

przecie go maca i jakby nie dowierza. i

835. O tyme Zapolskim.

Tene w zwadzie miertelnie bdc w eb raniony

Kluczem od karabina, gdy prawie zwtpiony

Ley, wtym cyrulicy tak rad wzili.

Aby mu dla dwignienia koci ran rznli.

Jako si i nadao, lubo koo gowy
Wycierpie ndznik musia boi prawie czycowy.

W Poznaniu w witojaskie sdy si to dziao,

Kiedy dam wielkopolskich bywa wic niemao.

Które gdy go z ludzkoci swojej nawiedzay,

aujcy nieszczcia, jak si ma? pytay. i

On odpowie: Ach, ciki boi i mam i miaem!

Lecz wikszego nierównie strachu si nabraem,

Gdy ci nie cyrulicy, raczej konowali,

Consilium nademn swoje formowali.

1 Dopisano: sZapolski, podwojewodzy czyckie; przy w. 4 »naj-

wierutniejszy*.
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5 Przez boi ciki inszych sów ich nie uwaaem,
Lecz gdy si rzn zgodzih, z strachu zkamieniaem,

Mniemajc, e jak rzebca mego, co go sprawi

Konowa wieo, kiedy jder go pozbawi.

Plun panie na owe sowa, pfe hultaju,

i) Jeszcze tobie z tej rany nie by dzisia w raju.

I tak go zostawiy. Tak, widz, czowieka

Wesoego i w bólu dworuje paszczeka.

836. O Jdrzeju.

Nasz Jdrzej wychylajc pen a do spodku,

Upi si miodem, potym usn na wychodku

A gdy tak niespokojny ciar w brzuchu dwiga.

Obiema si kocami nieborak u rzyga

6 A co wic z drugich czsto sam artowa umia,

Ze ju mia zgoa umrze, na ten czas rozumia.

Woa. ksidza dla Boga! ksidza mi Dotrzeba.

Dusza si we mnie dzieli: po si jej do nieba

Kwapi gb; poowa tyem za do pieka;

o Boj si, eby wszytka zadkiem nie ucieka.

W tym jego dobry kompan, nadszedszy, gdy widzi,

A on si z garem, zadkiem i sumnienieiu biedzi,

Zawoa, nie desperuj! ksidz tu nic nie sprawi,

Pies i winia t raczej posug odprawi.

fi Pies t wymiecie skwarne, i jeli poczuje

Co reszty, jak serwet gb opucuje;

winia tylne strzelisko; tvlko si strze tego,

eby za nie ugryza czego potrzebnego.

I takci go na oe wziwszy uspokoi,

f> Aby ksidza nie woa i wicej nie broi.

Niechaje odld Jdrzej ju nie pija miodu.

Zby na potym w izbie nie naczyni smrodu,

Bo by nas na moskiewskich stolników nie stao*,

e by ich dwa tuziny przy nim blwao, s...o;

' Wedli' dawm-j tradycyi dworu ruskiego : car hlujet, ryhajcie bo-

jarowir.
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Ksidz te zawsze na prawie; nieinasz wikarego,

Co by go absolwowaf z grzechu mierdzcego.

837. Mdro dziewek gdaskich.

Trzy dzieweczki si byJy na szpacyr wybrafy

Ze Gdaska, a gdy z onej uciechy wracay
Nazad do domów, nili miay si rozchodzi.

Wstpiy do winiarza, chccy si ochodzi.

Kazay soiiie iialb da wina ryskiego,

Jedna •! drugiej bdc rozumienia teg(j,

e miaa mie co gruszow; lecz si myka stafa,

Bo adna z nich (jak na zo) pienidzy nie miaa.

Wypiwszy wino, Anken cicho Lisken ruszy

I szepnie: Mdja zota, nie mam ci przy duszy i

1 pfeniga; prosz ci, zapa dzi cz moje,

Ja. za si drug ra zapac te twoje.

Ona odpowie: Bog zna, e i ja nic nie mam.
Lecz o Trudzie, e ma co pienidzy, tak trzymam.

Rzekn jej tedy: Trudko, chciej za nas wyoy i

A wino to zapaci. Ta si pocznie boy,
Ze nie ma i szelga. Nu tu z sob knowa.

Jakby przecie winiaiza mogy kontentowa.

I chciay mu da zastaw. Ow z kwan postaw

Rzecze: Pacie, der deiiwel i z wasz zastaw. •>

Kto j wam bdzie chowa? Lecz kiedy prosiy

Pokornie, na koniec wdy onego zmikczyy.

Rzecze im te^dy: Spytam kadej z was z osobna

O jedne rzecz, a której odpowied podobna

Pokae si, t woln uczyni w tej sprawie; 2

Która za le odpowie, pa lub o zastawie

Pomyl, bo nie inaczej. Zaczym kondicy

Gdy przyjy, ow majc gotow kwesty

Wemie Anken ku oknu, gdzie okciem si w-sparszy

Pyta: Powiedz mi, prosz, ktoli z was jest starszy? si

Czy ty, czyli te ow grze siedzi?

Owa rzecz zawizujc w krótkiej odpowiedzi*
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Poznasz, kto starszy, tylko uwa m urod,

A obacz, e ja nie mam a on za ma brod.

Pochwali t odpowied. Wic za Lisken bierze

I to samo jej zada. Ona te w tej mierze

Nie bawic si odpowie: Poznasz to z mej gby,

em starsza, gdy on niema, a ja za mam zby.

I t pochwali. Tylko Trudka ju zostaje,

o Któr odwiodszy t rzecz same jej zadaje.

Owa trzasnwszy gow, rzecze: Ha, moj panie!

Co mi to za gbokie i trudne zgadanie?

Jam dziewka jako ma by, on ani dziecicych

Lat nie ma, ale jeszcze prawie niemowlcych.

.5 Bo i dzi przez ca noc, a do dziennej pory

Klanie rkami winiarz: To w rumel trafia.

To to takich dzieweczek sucha jest rzecz mia!

Z tamtych dwóch w teoriej kada swój dank miaa,

o Ale ta za in praxi obudwom met daa.

838. Na blinita brata i siostr, z których kade si byo
urodzio majc po jednym jasnym oku, po drugim ciemnym.

Porównajcie si z sob, pieszczone dzieciny,

Abycie w tyra natury poprawiy winy.

We ty sobie od siostry oko to zamione

A daj jej na to miejsce swe nienaruszone.

Ty lepego Kupida tytu z swego cienia,

Ona licznej Wenery dostanie imienia.

839. Na lub pewny w Toruniu in anno 1693.

I to do fraszek przypisa si zdao,

Co si tu u nas wieo w Prusiech stao.

Szlachcic z chemiskiej ^ wieku ju susznego,

Powanej miny, onaty do tego,

> Dopisano: »P. Bajerski*.
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Bywszy w Toruniu, gospod przed sam s

(U Musidowej) mia chehniusk bram.
Gdzie z tydzie bywszy, gdy wedug maniery

Niemieckiej, damy co dzie na szpaciry

Przechodziy si, jedne miedzy nimi

Dary natury znaczn osobnymi lo

Postrzee; która lubo podl bya,

Ale sw pikn twarz na woya
acuch mioci, której si zbrygowa
Gdy nie móg, kaza, zkd jest, wyszpiegowa.

I gdy ju dociek, gdzie i czyj bya 15

Córk, wnet mu w tym wiernie posuya
Fortuna, take fawor gospodyni,

W takowych sztukach niepodej mistrzyni,

e j do siebie nazajutrz zwabia,

Gdy ta o zdradzie najmniej nie mylia. an

Tame ow jakby nadszedszy z trafunku,

Przysiad si do niej, nie patrzc gatunku

W miejskiej dzieweczce (gdy go mio wcieka,

Ciej nad pomie acherontski pieka).

Caowa, ciska, prosi i naraawiai, 2f)

I obiecowa i prawdziwie dawa
Niem.ao, byle bya mu powoln

I ugasia ch jego swawoln.

Lecz gdy ta jako skaa niewzruszona,

Nie moga by tym wszytkim zwyciona, 30

Nakoniec prosi, by to uczynia,

Ze by z nim lubem wiecznym si spoia,

Bo inaczej zby nie moe tej mki,

Cho by mu zgin od swej wasnej rki.

Za tymi sowy niemka gupia taje, 30

I w swej prostocie zdradzie rce daje.

Pozwala na lub, sama jeszcze ndza,

Przez luterskiego chce si odda ksidza.

Bad nowy Jovvisz, e nowej Alkmenie
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) Zedrze ncwink w blizkie nocne cienie.

Daje na cukry taler tam i drugi,

le po muzyk a z jednego sugi

Gospos'a mi^fa ksidza urobia,

Gdy naii i krezy i pludry woya
I peruczysko nieboszczyka stare

Swego Musida. — Ovv le t maszkar,

Prosopopei, akcentem i mow,
I siw pont przyprawn skopow.

Tak umia uda, i mczyzna drugi

I Przysigby, e minister by do tej usugi

Zkd zacigniony. Tak i ta mniemajc

lub by prawdziwy i za ma majc
Pana szlachcica, posza do onice.

I tam maeskie zwyke tajemnice,

W spoinyeh zapaach i lubych ochodach

Odprawowali. A gdy na tych godach

Kilka dni z sob wesoo strawili,

Szlachcic si bierze do domu po chwili

A chcc si od niej wykra w onej dobie,

Rzecze: Me seice. chciej i mnie i sobie

Kupi do domu co potrzebnych rzeczy,

A gdy sza w miasto, on swoje na pieczy

Majc, odjeda co wskok ku domowi.

W tym powróciwszy owa, jak si dowie,

e m odjecha i e lub faszywy,

I fian ma on, o raoj Boe ywy!
Jaki tam lament, jakie narzekanie,

Schelm Poisz Schurke! jakie przeklinanie?

Holi im der Deuwell! i innych tam sia

Sów i skarg byo. I tak duszka mia.

Straciwszy wianek, na koszu zostaa.

Za który figiel, mnie si zda bez maa,
Na g<;spodyniej i panu galancie

1 wilLeiiberskim owym predykancie.
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eby kocielna spora bya wina, 7

Gdyby y dotd ksidz biskup ze Bnin?. 1.

840. In quendam principis sui percussorem, crudelissimo supplicio

affectum, Praga Bohemorum.

Concepit facinus mens. svasit lingva, peregit

Dextra: inaius, peior, pessimus iile fuit;

Concipiendo malus, svadendo peior, agendo

Pessimus: hinc turpis vita morsue fuit.

Mors ea non habuit planctum, nec vita favorem,

Nec facinus veniam, nec cinis exeqvia3.

Mors laetam, tristem mora mortis fecerat urbem.

Cuius mors placuit, non bona vita fuit,

841. Wersia polska tego autora J. T. T.

Myl wszcza, radzi jzyk, rka dokoczya,

Owa za, tamten gorszy, ta najgorsza bya.

Ze... (brak jednej kartki).

842. Miscellanea. In P. P. Jesuitas Distichon.

Arcum, dola dedit patribus, dedit alma sagittam

Gallia. Quis funem, qaam meruere, dabit?

843. In numismate Regis Yladislai IV et Caeciliae Renatae.

Hunc genuit Boreas, haec nomen ducit ab Austro.

Regibus his raundi plaudit uterque polus.

844. Fragment.

Ae twej sawy godnie nie wynosz

I spraw twych zacnych, odpu, odpu, prosz.

Bom rozdwojony alem jest gboko:

Jedno w papierze, drugie we zach oko.

1 Przypisa Trbecki : »Bo te troch przed tym w tyme roku

umar by ks. biskup chemiski Opaliski, któryby by pewnie ich do

prawa duchownego pocign. Opaliscy pisz si ze Bninai.

Wirydarz II. 20
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5 I rka w subie takiej obumiera,

Jedna rym pisze, druga zy ociera.

845. Sub hostia calici superimposita.

Quem sacrata faraes propera divinior urget,

Ut dii sint, restat, quos alit ista Ceres.

846. Sub imagine Beatae Yirginis.

Sum, quod eram, nec eram, quod sum; nunc dicor

Patris, verbi, hominis, filia, sponsa, parens. [utrumue:

847. In tormentum bellicum insignitum angve pomum
in ore gerente.

Angyis ego, pomum mortemue in guture porto.

Porno captus Adam, poma caveto mea.

848.

Imaginem Christi qvicunque transis, honora;

Non tamen effigiera, sed qvem designat, adora.

Nam deus est, qvod imago doct, sed non deus ipsa.

Hanc recolas, sed mente colas, quod cernis in illa.

849. Contra quosvis haereticorum antesignanos oppugnantes

primatum sancti Petri, apostolorum principis, distichon latinum

incerti autoris.

Niteris in cassum navem submergere Petri.

Fluctuat, ast nunqvam raergitur isla ratis.

Wersia na polskie J. T. T.

ód Piotrowa pogry, próne twe staranie.

Cho j fala unosi, na dnie nie zostanie.

850. Alio modo.

Niteris in vanum, navem submergere Petri.

Fluctuat, haud mundi desinet esse caput.
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Wersia na polskie tego J. T. T.

Darmo si kusisz fodk zatopi Piotrowa.

W burzach pJywa, a zawsze bdzie wiata gJow.

851. Na tych, którzy zwykli za zdrowie zbytnie wypija. Ex Oveno.

Penic za zdrowie zbyt si trunkami zalewasz,

Przez co niechybnie zdrowia wasnego pozbywasz,

Które gdy chcesz zachowa vi odku i w gowie.

Nie pij sia, a zwaszcza, gdy za cudze zdrowie.

852. Skarga na pierworodztwo, które w cudzych krajach ma
prerogatyw cum iniuria modszych. Ex Oveno take.

Ubogim! Lecz nie moja, rodziców w tym wina,

e mi nie wprzód zrodziU, ni starszego syna.

J. T.

853. Transpositio verborum egregia.

Sacrificabo macrum, nec dabo pingve sacrum.

Pingve sacrum dabo, nec macrum sacrificabo.

854. Verba accedentis ad sacram eucharistiam.

Confiteor, tundo, conspergor, conteror, oro,

Signo, edo, dono, perue haec veniaha pono.

855. Jaki koniec z poyczania komu pienidzy, z aciskiego
na polski jzyk przeoony.

JeH poyczysz komu pienidzy w potrzebie.

Naprzód wiedz, e ju grosza pozbawisz sam siebie.

Jeeli odda, pewnie minie rok i drugi,

Bo nie zwyczaj (jako wiat), prdko paci dugi,

A jeli prdko, wiedz, e za monet tak.

Jak da dobr, wemiesz nazad ladajri..

Nakoniec, jeli dobr, miej ten przykad z wiela.

e miasto pozyskania, stracisz przyjaciela. J. T.

20*
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Po acinie to sanio.

Si mutuo dabis. non habebis. Si habelDis, non tam cito.

Si tam cito, non tam bonum. Si tam bonum, amittes amicum.

856. Commoda Rzeczpospolitej.

Ko poczlarski, a kuper metressy uytej,

S to prawie dwie siod(l'a rzeczy pospolitej.



Powana poesis, to jest wiersze ronych poetów, w któ-

rych nie arty abo fraszki jakie, ale nauki dobrym oby-

czajom nalece zawieraj si ^

857. Zote obiecado.

A. 1.

Aby tylko samemu ufa Bogu swemu,

Pamitaj, a nie dufaj czeku miertelnemu.

W" tym nadziej sw poo, w tym ugruntuj wiar.

Krom tej wiary na wiecie wszytko miej za mar.

B. 2.

Bierz si mocno do sawy poczciwej a pilnie s

wicz si w cnocie, sromoty strzegc si usilnie.

Bo jeli raz na sawie dobrej poszwankujesz.

Nie rycho abo nigdy jej nie powetujesz.

C. 3.

Cyt a suchaj, bo prdzej tak z swojej cichoci

Dojdziesz estymatyej o prawej mdroci. lo

Bo milczenie nikomu nigdy nie szkodzio,

Sówko grzechu, sromoty, czsto nabawio.

D. 4.

Daje Bog wikszym wicej, przeto ty wikszemu

Ustp, by ci nie przywiód ku szwanku jakiemu.

Mniejszego za nili sam, lekce nie powaaj. 15

Tak ciau i sumnieniu pokoju przymnaaj.

* Wirydarz str. 1147 i nn. Zote obiecadJo czste po Silvaci szla-

checkich XVII w., w XVI byo inne, omiozgoskowym wierszem pisane.
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E. 5.

Edykt paski ten wyszed przez króla witego,

By serca nie przykada do bogactw swojego.

Bo je Bog nie ku lemu kocowi darowa,

a Aby ty w swym dostatku drugimi brawowa.

F. 6.

Fortun straci moesz, moesz straci zoto,

Bo to rzeczy niepewne, barziej ty trwaj o to,

Aby przysojno swoje zachowa koniecznie;

Tej pamitka u ludzi cnotliwych trwa wiecznie.

G. 7.

s Gdy ci pan Bog nadarzy doczesnymi dobry,

Nie kurcz rki bliniemu, bd ubogim szczodry,

Jeli uj nieszczliwej doli chcesz onego

Bogacza Chrystusowym sowem zganionego.

H. 8.

Hamuj wzrok od prónoci, patrz gdzie co godnego,

o Wszeteczne dziwowisko skaz jest modego.

Uszy twe niech uraa niewstydliwa mowa,

Strze si tych, co za rozkosz maj bystre sowa.

/. 9.

Ile moesz z modoci pracy si przyuczaj,

A ciau borowaniem z pilnoci dokuczaj.

\b Bo jeli mu z modych lat dopucisz gnunoci,

Ciko przyjdzie co robi, przyszedszy k staroci.

K. 10.

Kademu nie wierz acno, co w oczach figluje,

Nie wszytko zoto bywa, co si poyskuje.

Nie zawsze si z mowami chytre myli zgodz,

w Czsto serce z ustami ron drog chodz.
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L. U.

Lub ci szczcie piastuje lub co przeciwnego

Padnie na ci, zawsze bd umysu staego,

Wiedzc to i czsto si przypatrujc temu,

Jako koniec pocztku nie podobien swemu.

. 12.

akomstwa si strze zawsze, przy tym te zazdroci, «

Gdy z blinim acniej moesz y w sprawiedliwoci.

Ochotnego wic dawc zawsze Bog miuje,

I cho swego udzieli, przecie obfituje.

iii. 13.

Miarkowa gniew swój umiej, a dla rzeczy równej,

Nie wszczynaj z blinim swoim nieprzyjani gównej. 50

Bo gniew serce zalepia i myli buntuje,

Rozum za i cierpliwo afekty miarkuje.

iV. 14.

Nie sromaj si usucha, gdy kto dobrze radzi.

Bo to ani sawie twej, ani dobru wadzi.

A suszna i potrzebna usucha takiego, 55

Kto co umie albo wie, a mija gupiego.

O. 15.

Oskara kto przed tob winowajc swego.

Nie stanowe zarazem dekretu prdkiego.

Wysuchaj drugiej strony; ku temu kocowi «o

Jeden jzyk, dwie uszy da Bog czowiekowi.

P. 16.

Pycha i hardo wielu w upadek przywioda,

Ndza za odmigbom czstokro doboda.

Pycha i mdrych wielu z dostatków zu pia.

Pycha i zych anioów do pieka ztrcia.
55
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Q. 17.

Quit od Boga w swych winach taki otrzymuje,

Który bliniego swego nie rad oszacuje.

Bo si taki nie znajdzie, coby y bez winy.

Ty z kogo wzorki bierzesz, a z ciebie kto iny.

R. 18.

o Radz, by Boga wzywa w kadej swej potrzebie,

Oprócz tego wszak ujrzysz, dwignieli kto ciebie?

Bo to pewna, e on jest kademu askawy,

Który si wedug jego sprawuje ustawy.

S. 19.

wiat jest zdawna zdradhwy, bd kto chcesz ostrony,

5 W cnot, w szczyro nieyzny, na wszytko ze mnony.
A kto si raz uwikle w jego sida zdradne.

Pozna, jak s zdradhwe i jako szkaradne.

T. 20.

Tak sprawy swoje prostuj, aby si samemu
Bogu raczej podoba, ani wiatu temu,

Bo kto ten wiat miuje, Boga nienawidzi,

A ten jest miy Bogu, co si wiatem brzydzi.

U. 21.

U tego si dostatek prawdziwy najduje,

Kto nad wasn potrzeb nic nie potrzebuje.

I ten nie jest bogaty, kto w zocie opywa,

Ale ten, który kontent z tego, co zaywa.

W. 22.

W niebo oczy umysu swego utopione

Zawsze miej, bo dlatego twarzy podniesione

Przyrodzenie ludzkiemu plemieniu nadao,

By ku niebu tyo i tam si dostao.

80
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X 23.

Xigi pikne zgromadza jest rzecz barzo grzeczna, 90

Lecz jedne czsto czyta barziej poyteczna,

Bo kto ksig wiele majc adnej nie uywa,
Jest jako bogacz, który pienidze pokrywa.

Y. 24.

Y w niebf) i na ziemi nikt wzroku swojego

Oraz skoni nie moe, a jeli do tego 95

Przyj nie moem, chociaj dwie oczy na to mamy,

Jako wiatu i Bogu dusz swoje damy?

Z. 25.

yj pomnic na mier zawsze, a bd pewien tego,

Ze zawsze bdziesz czekiem sumnienia dobrego.

A tak szczliwym bdziesz i w tej miertelnoci, 100

Bdziesz ustawnie peen i wiecznych radoci.

Koniec.

NB. Na te liter X u drugich za czytaem takowy wiersz:

Xistwom, pastwom, królestwom wiele nie przyczytaj.

Go si z Xerxesem stao, historyków pytaj.

Jeli mylisz o wojnie, Bogieme si wspieraj

A ten gdy nie po tobie, pokóje zawieraj. los

858. Zegar bojani boej '.

I. Zegar bije, wspominaj na ostatnie rzeczy,

A tak nigdy nie zgrzeszysz, majc to na pieczy.

II. Zegar bije. godzina ywota uchodzi.

Czuj o sobie; mier z uku w serce twoje godzi.

III. Zegar bije. ty grzeszc Jezusa krzyujesz, ^

Co ci zego uczyni, e go tak mordujesz?

1 Na pocztku XVIII w. sparodiowano ten wiersz, stosujc go do

Augusta U i St. Leszczyskiego.
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IV. Zegar bije, wiat swoje cukruje godnoci,

Tak wiele ich zawiody te oWdliwoci.

V. Zegar bije, ciao si rozkosz czstuje,

10 A na wety gorzkoci piekielne gotuje.

VI Zegar bije, czart zbytki cukruje ywota.

Nie suchaj! bo wiecznego nie ujdziesz kopota.

VII. Zegar bije, niebiescy ecy ju wychodz,

Kkol w snopki zwizawszy, w ogie znosi godz,

u VIII. Zegar bije, ty cho znasz prawd chrzeciask,

A przecie ywot drog prowadzisz pogask.
IX. Zegar bije, mier drzewo podcina ywota.

Biada tobie, jeli ci nie odkupi cnota.

X. Zegar bije, do brzegu ju sie wycigaj,

to Ze ryby precz wyrzuc, a dobre schowaj.

XI. Zegar bije. tobie czas bior do poprawy.

Narzeka, lecz nie rychi bdziesz na ze sprawy.

XII. Zegar bije, stworzenia wszytkie narzekaj,

Na zo twoje przed Bogiem aonie stkaj.

35 XIII. Zegar bije, soce chce stan z obrotami,

Miesic si przyodzieje aob z gwiazdami.

XIV. Zegar bije, onierze ognistego koa,

Jeli zy by, w poar ci chc obróci zgoa.

XV. Zegar bije, powietrze straszy ci gromami;

80 Co ze, prdkolotnymi kruszy piorunami.

XVI. Zegar bije, morskie si burz nawanoci,

Zatopi ci grzeszniku w srogiej burzliwoci.

XV^II. Zegar bije, ostatnia ju podobno tobie

Godzina snad wychodzi, ej czuj wdy o sobie!

35 XVIII. Zegar bije. ciebie wnet na sd zawoaj.
Na którym ledwo wici spraw wygrawaj.

XIX. Zegar bije, ju sdzia zasiad sprawiedliwy.

Dobrym askawy dekret, zym wyda straszliwy.

XX. Zegar bije, ju ksigi ywota otworz,

*o O jako si zo.liwi na ten czas zatrwo!
XXI. Zegar bije, ju i sd za tym przywoany

I wyrok witobliwy stron(tm ju wydany.
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XXII. Zegar bije, ju wieczno cale nastpuje,

Patrz jak Bog zapat za sprawy gotuje.

XXIII. Zegar bije, pieko si ogniste otwiera, 4

A tysice niezbonych w przepa sw zabiera.

XXIV. Zegar bije, ju wierni niebo osigaj,

W którym wiecznie królowa z Bogiem swoim

[maj. Amen.

859. De ecclesia Christiana.

Sic sponsam, pie Christe, tuam tam protegis ipse:

Fallitur, impune hanc qui sese laedere credit,

Praesidio quae tua dei fuit, atue futura est.

Vel si concedente deo quis durius illam

Excruciet, tamen ille sibi nocet ipse, piisue

Cogitur invitus semper prodesse nocendo,

Quando vel illorum in terris augentur honores,

Morte vel adiuncti iam morte carentibus. aula

In caelesti animis, aeterna pace fruuntur.

860. Item.

Sangvine fundata est ecclesia, sangvine caepit,

Sanguine succrevit, sangvine finis erit.

861. Sub imagine salvatoris crucifixi.

Causa bona est, Dominus bonus est, ipsa et bona

Et cur non animo nos iuvat esse bono? [crux est,

862. Christus crucifixus allouitur homines.

Hue omnes ad me, uotuot peccastis, adeste:

Vulneribus euro vulnera vestra meis.

863. Item.

Hic me mea pieta s ligno confixit in alto.

Hic me solus amor, non rriea culpa tenet.
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Yersio I. T. T.

Tu mi moja pobono na krzy zawiesia,

Tu mi mio, nie wina moja, postawia.

864. Sub imagine salvatoris.

Effigiem Christi semper dum transis honora.

Non tamen effigiem, sed qvem designat, adora.

865 Deus alacri animo seqvendus est.

Duc me parens celsiue dominator poli,

Quocunque placuit; nuUa parenti mora est.

Assum impiger; fac nolle, comitabor gemens,

Ducunt Yolentem fata, nolentem trahunt

Malusue patiar, quod pati licuit bono.

866. De morte.

Mors certa est, incerta dies, incertior hora.

Consulit ergo animae, qui sapit ipse suae.

867. Nobilissima victoria.

Fortior est, qui se, qvam qui fortissima vincit

Moenia, nec virtus altius ire potest.

868. In simili.

Caetera si vis noscere, te ipsum noscere discas.

Caetera si vis vincere, te ipsum vincere discas.

Noscere se ipsum, vincere se ipsum, maxima virtus

869. Recta conscientia.

Nescia mens fraudum inculpataeque integra vitae

Scommata nullius, nuUius arnia timet.

Omnia contemnit ventis velut obvia rupes

Mendacesque sonos unius assis habet.

) At quibus interna improbitas praecordia pupcta

Rodit et infandura polluit ora scelus,
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Perpetuis animi furiis agitantur et omnes,

Quae sua sit scelerum sarcina, scire putant.

Qui sapis, ad vitam sapias; gere conscia recti

Pectora, nec strepitu commoyeare levi. i

870. De fato.

Fer facilis quod fata ferunt; si ferre recusas,

Ipsurn te crucies, nec minus illa trahent.

871. De piis Christianis.

Nunqvam bella bonis, nunuam certamina desunL

Et uocum certet, mens pia semper habet.

872. Gemitus peccatoris.

Respice me miserum, tanto in sqvalore iacentem

Inue bonam partem, Christe, memento mei.

873. Christus respondet.

Sis inyicto animo; numuid materve paterve

Infantis possunt non meminisse sui?

Si tamen usue parens adeo offerretur iniuus,

Imraemor ipse tui non tamen esse ueo.

En sculpsi in manibus mihi te, tua cuncta nec esse

De te, deue tuis desino sollicitus.

874. Precatio pia.

Da mihi, qui quondam mihi vivere posse dedisti,

Velle et posse pie vivere, magne Deus.

Et cum sustuleris quondam mihi vivere posse.

Da mihi velle mori, da bene posse mori.

875. Deus super omnia et ubique.

Cuncta deus replet, deus est supra, deus infra

Exemplumque eius quisque est in imagine parva (ManiUus).
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876. Sine virtute omnia sordent.

Sit tibi Francorum rex et regina parentes

Et maneat virtus pectore nulla tuo,

Non pluris faciam te, quam si rusica mater

Sit tibi et ignotus rusticus ipse pater.

877. Precatio vespertina.

Yespera iani venit, nobiscum Christe maneto,

Extingvi lucern ne patiare tuam.

Me tibi commendo. me tibi iam porrigo, Christe.

Clemens tu famulum protege dextra tua.

5 Christe tuus pro nobis pugnet angelus, in nos

Ne quid atrox iuris possit habere draco.

Pacem promissam tua nunc ecclesia, Christe

Insano mundi turbin pressa petit.

Yigila tandem, fluctus compesce furentes,

1. Fac tibi non pereant, quos pater ipse dedit.

Tu nostras mentis discule, uaesumus, urabras

Insidiasue noctis, Christe, repelle procul.

Te maneat semper servante ecclesia, Christe

Inserctosue tibi nos tua dextra tegat.

Nos salva et nobis lucern concede perennem

Et benedic populum, rex benedicte, tuura.

878. Qualeni religionem Deus amet.

Non vox, sed votum, non rausica cordula, sed cor,

Non clamans, sed amans, clangit in aur Dei.

879. Reges veritas decet.

Non decet in labiis versari lubrica regis,

Non decet ore sacro mendacia cudere regem.

Sancta et plena suo sunt regia pondere verba;

Dicta semel, nuUura patiuntur iure recursum.

(Claudianus).
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880. Vera felicitas.

Felix cui dederit mediocria commoda vitae

Notitiamue sui filius ipse Dei.

881. Tempera praesentia maa.

Terapora, quae modo sunt, maa sunt, peiora se-

Vix nostro melius tempore tempus erit. [uuntur.

882. Divitiae, sanitas, salus.

Adhibe curam, Serva mensuram. Dives eris,

Ede, bib modicum. Serva te calidum, Sanus eris.

Declina malum, fac bonum, Salvus eris.

Toz po polsku.

Przyó tylko starania, a nie bd utratnym;

Chowaj miar we wszytkim, a bdziesz dostatnim.

Jadaj i pijaj mierno, ciepo si chowajc,

Chceszli dobrego zdrowia zay nie stkajc.

Chro si zego, czy dobre, a szukaj pokój a,

A tak bdzie pywaa w dobrach dusza twoja.

883. Pieii S. S Ambroego i Augustyna Te Deum laudamus.

Na wiersz polski przeoona, a w roku 1634 po sawnej wikto-

riej smoleskiej Vvadysawowi iV królowi polskiemu ofiaro-

wana przez Samuela Przypkowskiego

Tobie, o majestatu Boe niezmiernego,

Niesie winn ofiar z serca uprzejmego

Wdziczno nasza powinna zniewolona chci,

ask chwa i wieczn wynoszc pamici.

Tobie hod nalecy wdzicznych warg wyznanie,

Oddajemy, wszech rzeczy wolnowadny panie.

Ciebie czyn rk wszechmocnych wiat nieogarniony

Ojcem zna wiekuistym i czci z kadej strony.

Tobie wojsk niemiertelnych puki niezwalczone

I niebieskich mieszkaców zgraje niezUczone, i
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I dzielnego rycerstwa wielmoni wodzowie,

Starszyna archanielska i serafinowie,

I midzy niebieskiego dworu senatory

Daj chwal ozdobnych cherubinów chory.

ij,
Sodkiej dwikiem muzyki wdziczne brzmi niebiosy,

Pieni nieprzerwanymi wypiewujc glosy.

Których uszu miertelnych such nie dojdzie tpy.

wity, wity, wity, pan nad wsze zastpy.

Pene s chway twojej i ziemia i morze,

20 I niebo od zachodniej a do wschodniej zorze.

Ciebie posaców na wiat wyprawionych sawne

I chwalebnych proroków poczty starodawne

I hufiec bohatyrow sawi krwi skropiony.

Którym cne czoa tocz mczeskie korony.

25 Ciebie koció zebrany po wiecie przesronym

Wyznawa w majestacie ojca niezmierzonym

I pana nieprzystpnej chway syna twego

Wasnego, prawdziwego, jednorodzonego,

I ducha witobliwej szafarza nadzieje,

30 Który serca twych wiernych witym ogniem grzeje.

Ty chwalebn, o królu, i niebo i ziemi

Wadz rzdzisz, wiecznego ojca wieczne plemi.

Tobie kwoli krewkiego stworzenia saboci

Cierpie przyszo natury ludzkiej dolegoci,

35 Przeto ci spraw ducha przedziwn witego

ywot na wiat panieski poda miertelnego \

Ale ty do podziemnych dostawszy si cieni

Skruszy do straszliwe nieuytej ksieni

I pokazEi, e tobie pomare osoby

40 Wraca musz tw moc pogwacone groby.

Ty za sob do nieba krwi oblane tropy

Ukaza, gdzie nie byo dotd ludzkiej stopy.

* Dopisa Tr. zamiast wierszow 35—36: »Abo tak: Ty eby czeka

zbawi} mierci wiekuistej, Nie wzdrygae si wstpi w ywot panny

czystej*.
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Tam podle boku siadszy ojca wszechmocnego

Wieczny tryumf odnosisz w witej chwale jego.

Ciebie ztamtd sug twoich wiara i nadzieja 45

Sdziego zym a dobrym czeka dobrodzieja ^

Ratuj, o zbawicielu, lud swój we zej dobie

I dziedzictwo bogosaw wydzielone sobie.

Rzd je prawy swoimi a z pilnej opieki

Nie spuszczajc nie przestaj podwysza na wieki. 00

Przyjmi od nas codzienne ofiary serdeczne,

A my chwa i dziki poniesiemy wieczne.

Racz nas tego dnia ustrztdz wszelkiego potknienia,

A przesze miosierdziem pokryj uniesienia.

Miosierdziem i ask sawa kwitnie twoja, 5.5

W tyra ostatnia nadzieja pooona moja.

Nadzieja w tobie mocna zasroma nie moe:
Nie daje mi na wieczne poiabienie, Boe.

884. Pieri czasu mnogich aosnych przygód, chorób i gstych
mierci, z rozwaeniem ostatniego terminu ywota ludzkiego.

Kto y na ziemi, kogo ostre strzay

mierci okrutnej i uk jej zuchway

Nie uprztny? wszytkich udawia.

Których miertelna matka porodzia.

Nie ma fortece, wau tak mocnego,

Nie ma te bramy zamku wysokiego,

Gdzie by si prdka noga jej nie wkrada,

Wszelk ostrono zdrad sw napada.

Nie ma pancerza nigdy tak gstego,

Ani w czowieku serca lak twardego, 1

' Pod * na osobnej kartce czterowiersz nastpujcy:

Te ergo uaesumus Domlne.

Racze mie w sw opiek wit polecone

Twe sugi, jako krwi tw drog odkupione,

Aby byli rozkoszy wiecznych domieszczeni

I w regestr witych twoich w niebie policzeni.

Wirydarz II. 21
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Gdy si mier komu chce przeciwn stawi,

Ze by nie miaa one przedziurawi.

Ona si adnych nie lka wietnoci,

Ani królewskich osób wyniosoci,

15 Ani srogoci wielkich okrutnikow,

Ani auje ndznych robotników.

Pewienem tedy, e i do mnie wrota

Jej s otwarte, a mego ywota
Koniec zostaje w sercu mym wyryty,

i!t Ale za sposób i dzie jest zakryty.

Czyli dni ciaa mego miecz ukróci?

Czyli te ogie w popió mi obróci?

Czy sok w chorobie wyschnie serca mego?

Czyli mi chowa grobu do ciemnego?

2a Czyli mi poknie przepa nawanoci?
Czyli mi strzaa niechybnej prdkoci

Zniszczy? czy grobem wiea mi si stanie?

Ty to sam tylko wiesz, moj wity panie.

Ztd si mnie rodzi pociecha serdeczna,

30 Jezu moj |)anie! ztd ufno stateczna,

I wiem, e z grzechów krew mi twa omya,

I mier mi adna nie bdzie szkodzia,

Lubo powietrze srogie mi otruje,

Lubo gorczka koci me zepsuje,

35 Albo pragnienie albo gód wysuszy,

Albo mi zbójca gdzie w drodze zadusi,

Tylko ci prosz, niech w dzie skonu mego

Zayj zmysów rozumu zdrowego.

Bym dusz moje umia w rce tw(»je

40 Odda, a serce tym ucieszy moje.

Niech si poegna dusza bez kopota,

Niech duch moj zganie, jak wieca bez knota.

Odepchni z aski twojej przeciwnika

Mego zbawienia, onego zonika,
4'j Niech nie zatrudnia sprawy zchodzcego

Z padou paczu, niechaj grzechu mego
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Mnie nie wystawia, zwaszcza nriej modoci,
Niech nie uywa nade mn srogoci.

Jeli te mona, raoj niebieski panie,

Niech mi na ou mier moja zastanie, 5

Niechaj mi z domku mego wyprowadz
I moj przybytek grobowi oddadz.

Jednak ja tobie nic nie przepisuj

Ani sposobu mierci wynajduj,

Ale we wszytkim na ci si ogldam; s

Aby si wola twoja staa, dam.
Dosy gdy we mnie bdzie duch twój wity
Mieszka, a ywot moj bdzie odjty;

Gdzie, jako. kiedy, nic mi nie frasuje.

yje ten, który i mierci panuje. *;

Mocna nadzieja w sercu mym zostawa,

Która mi pewnej otuchy dodawa,

e lubo umr, lecz ty w grobie, panie,

Mnie nie zapomnisz w ono zmartwychwstanie

885. Exclamatio pii christiani agonizantis.

Inveni portum; spes et fortuna valete.

Nil mihi vobiscum, ludite nunc alios.

Hospes eram mundo, per mundum semper eundo.

Nunc ultima dies, fit mihi suprema quies.

886. Exhortatio.

Disce homo de tenui constructus pulvere, qua te

Edidit in lucern conditione deus.

Mox cinis in tumulo fies, totusue repente,

Quem modo velabat purpura, vermis eris.

887. Invitatio Christi.

Immundum mundus mundum mundare venisti.

Munda Christe cor meum. tibi mundus ero.

21*
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888. Precatiuncula.

Tu me rege sanum, da sanam in corpore mentem,

Vivere da recte, da pie Christe mori.

889. Alia post cibum sumptum.

Quod sumus utilibus dapibus potuue refecli,

Laus tibi pro donis sit, deus ahne, tuis.

890. Oblatio sui ipsius Christo-

Vivo tibi, moriorue tibi, tibi, Christe, resurgam

Vivus et mortuus sura maneoue tuus.

891. Humile in altum excrescens plerumque pessimum.

Asperius nihil est, humile dum surgit in altum.

Cuncta feiit, dum cuncla timet, desaevit in omnes,

Ut se posse putet; nec bellua telrior ulla est,

Quam servi rabies, in libera colla furentis^.

892. Aliud incerti autoris.

Scilicet omne deo contranitente superbum

Evanescit opus, sicut cum surgit in auras

Eructantis auae fluctus, mox vertice presso

Decidit et spumas alto demergit in amne

Atue humiles inter sine nomine praeterit undas.

893. Aliud (Prudentius).

Desine grand loqui, frangit Deus omne superbum;

Magna cadunt, inflata crepant, tumefacta premunlur.

894. Tren na zeszcfe modzieniaszka jednego.

Maio widz jest na tym, e by wszytkim miy;

Wszytkich si przed tym oczy na ci obróciy,

Ale które po tobie pociechy czekay,

Rzewno si aosnymi teraz zy zalay.

* >Claudianus. Doznali tego nasi Polacy podczas rebelliej Chmiel-

nickiego*.
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modoci, bodajby nigdy nie widniaa,

Ale zawsze w biijnoci jednostajnej trwaa!

Nic by nad ci na wiecie nie byo milszego,

Któby sobie nie yczy wieku kwitncej-ro.

Gupi yczym nie mdrze, gdybymy kwilnli.

Nigdy bymy owoców dojrzaych nie mieli. i

Trzeba owszem staroci, która by i w lata

1 w cnot bya bujna i w rozum bogata.

lepa tego owocu kiedy mier szukaa,

Na zbyt trzsc nadziej w kwiecie popsowaa.

895. In imaginem Christi crucifixi (S. Augustinus).

Effigiem Christi semper dum transis honora.

Non tamen effigiem. sed quem designat, adora.

896. Vera victoria.

Fortior est, qui se, qvam qui fortissima vincit

Moenia, nec virtus altius ire potest.

897, Zacig pana Chrystusów onierza chrzeciaskiego.

Joh. Cap. 12 V. 32. A ja gdy

podwysze bd od ziemie, wszy-

tkie rzeczy pocign do siebie sa-

mego.

Hetman. Do mnie co ywo wielkiego hetmana

Onego króla i wszech panów pana.

Sam, sam bywajcie, ktokolwiek ciniony

I od ksicia wiata ukrzywdzony.

onierz. Niech wiem, kto z tak ochot podnosi

Chorgiew swoje i na wojn prosi.

H. Jam jest onego Judy walecznego

Potomek a syn zwycizc sawnego,

Króla Dawida, a to wedle ciaa;

Ducha mi bowiem moc najwysza daa. i

Lwa nosz w herbie, krwi jest napuszczona

Moja chorgiew, krzyem ozdobiona.
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. Przeciwko komu wojsko to gotujesz?

Kogo t si zwalczy obiecujesz?

ir, B.. Moj nieprzyjaciel jest on kroi ciemnoci,

Który z zdrady swej i przewrotnej zoci

Poddane boga i ojca mojego

Pobra kochane do wizienia swego.

Tame w okowach okrutnie je mczy
o I robotami nieznonymi drczy.

Z. Z chci to sysz, bo i moj dom daje

Jemu pogowie, i on nasze kraje

Sobie zniewoli, ale herbu twego

Niech wiem przyczyn i znaku krwawego.

25 H. Gdzie si ze znakiem i wojskiem mym rusz,

Tam przeciwniki poraam i krusz;

Jak lew, przed którym nikt si nie ostoi,

Tak si mej mocy wiat i pan ich boi.

Moja chorgiew we krwi namazana

30 Znaczy, e bez krwie nie bdzie wygrana.

Lkliwych abo cale nie przyjmuj,

Abo postrzegszy zaraz abdankuj.

Trudy w mej wojnie, gód, mro, gorcoci,

Prace, deszcz, nago i inne przykro.ci,

35 Szturmy fiotne od przeciwnej strony,

Znacz krzy va' moim znaku wyraony.

. Jak zapat wojsku obiecujesz

A ochotniki jako kontentujesz?

H. Wszytkich do wiecznej prowadz wolnoci.

4(» A za po wojnie dam im one woci,

Które moj ociec, kroi on wszego wiata,

Ma w swoich rku, to jest ich zapata.

Daj zadatek dla wikszej pewnoci.

Jak aden hetman nie da w tej nizkoci:

45 Krwi swoj wasn im si zapi.suj,

Pieczci ojca zapis im waruj.

. A stanowiska lud twój kdy miewa,

Zkde i jako ywno mu przybywa?



897 WIEUSZK U()NY(UI POK/rOW 327

H. I nieprzyjaciel moj ze wszytkiej mocy
Na mi szturmuje i we dnie i w nocy, so

Przeto ja nigdy stanowisk nie dawam,
Ale obozem w szczyrym polu stawam.

Jeeli sysza, w jakim polu dawny

On Izraelski wódz Mojesz on sawny
Cign z ludem swym tak przez opoczyste 05

I puste kraje i we ogniste,

Tak te i moj lud ze wszelakiej strony

Od przeciwnika mego jest zamkniony.

Przeto nie moe wypa dla ywnoci,
Ale moj ociec mann z wysokoci co

Spuszcza codzienn, któr zawsze yje,

A spracowany pragnc z stoku pije,

W drodze, gdzie wów tak si trzeba chroni,

e niema, kdy gow by mia skoni,

A ja poo u podnóka mego n-,

Z wiecznym tryumfem przeciwnika swego.

Z. Jako twe puki nie osabiewaj,

Gdy w takiej pracy nic wczasu nie maj?
H. Mam to, gdy mojej trby rozkazanie

Lud syszy, zaraz czerstwiejszym si stanie. 70

Mam i serdeczn wódk przeciw mdoci.

Któr 'mi ociec da z wielkiej mioci.

Kto jej w potrzebie by namniej zaywa,

Ten w samej mierci bez boleci bywa.

Z. Jako si trzeba na t wojn stroi, 7.^

Jakim orem ciao swe uzbroi?

H. Ma on kroi wieków ociec moj wsawiony

Cekauz na moje wojsko napeniony

Rynsztunkiem, strzelb, wietnymi zbrojami.

Tam niechaj kady onierz midzy wami so

Bierze, tam pasy pikne s rycerskie.

Przybice, pleszki i tarcze rycerskie,

Pancerze, miecze; kto w nie uzbrojony,

Przez wszytk wojn nie bdzie zraniony.
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85 . Kiedy t wojn, panie, skoczysz twoje

I ja zapat kdy wezm moje,

Dosy gdy na rok bd suy tobie.

Potym raogli odpoczyn sobie?

^ H. Kto si zaciga, niech na to pamita,

Ul) e z niego zbroja nie bdzie ju zdjta

Do mierci, przeto niech si porachuje,

Nie jak ten, który na piasku buduje.

Kto bowiem pancerz przed czasem wyzuje.

Tego przeciwnik strzaami zwojuje

96 I do wizienia porwie go wiecznego,

I niU przed tym daleko ciszego,

Gdzie krzyk, pacz, bole i zbów zgrzytanie,

Mka nieznona, wieczne narzekanie.

Z. Acz jestem serca poniekd mnego
100 I zmysu sodkiej wolnoci chciwego.

Jednak si boj, o wielki hetmanie!

e w takiej pracy sia ma ustanie.

Widz trudnoci, niewczas i niespanie,

Wieczn potyczk, wieczne szturmowanie,

lo.i Zawsze w cignieniu i bez stanowiska.

Zbroja te cika do ziemie przyciska.

Czyby nie lepiej tyrana nie gniewa,

Nili do czasu wolno jak miewa.

Zrzuciwszy jarzmo, a znowu wpa temu

110 W rce ksiciu wiata okrutnemu.

H. Ale si tobie jego nic nie przyda

Laska; bo przecie z rk mi ci swych wyda.

A ja zwycistwo nad nim otrzymawszy,

Tych, którzy mojej aski zaniedbawszy,

ns Przy nim zostali, dam na potpienie

Wieczne i spoin z nime zatracenie.

Za czym uwaaj, gdzie wiksze trudnoci,

A przytym jakie tych bd radoci,

(^o si zwycistwem moim bd dzieli

ISO I z moim ojcem na wieki weseli.
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Moj to frasunek, aby kto nie zgin,

Bo nilim ja sw chorgiew rozwin,

lubiem ojcu adnego z mojego

Wojska nie straci, chyba niedbaego,

Co boku mego nie bdzie pilnowa isa

I mojej trby gosu nie miowa.
Mu szlachetny, uczy, jako radz.

Gdy ci za sob do boju prowadz,

Nie stój zdaleka, eby trby moje

Mogy przerazi mne serce twoje, iso

Które ochoty rycerskiej dodaj

Wszytkim. co w wojsku mym si potykaj.

A kiedy przyjdzie potnie naciera,

Pomni me stopy w bitwie pilno zbiera.

Gdyby mdo abo strach ci opanowa, 135

Do mnie, ja wódki nie bd aowa.
Kto dla niedbalstwa swego nie dosie
Mego ratunku, sw win pole.

Z. Widz bez ciebie niechybne zginienie,

Widz u ciebie samego zbawienie. i-to

Otoci rka, wodzu niezwaczony!

Id za tob, jednak uniony

Prosz, by oka ze mnie nie chcia zyjma,

Ale hetmask stra nademn trzyma.

Chciej jak najczciej z nieba na mi woa, 145

A dwikiem trby w mne serce koac.

Pieni pokutne zoone przez Olbr. Karmanowskiego.

898. Pie 1.

Dugich lat moich rachujc godziny,

Cikie swe grzechy najduj i winy;

Ledwie tak piasku morskiego jest wiele,

Który ocean po brzegach swych ciele.

Jaka jest. Boe, zoci mych przed tob

Liczba, dla których czowiek trwoy sob;



330 WiuYOAi::/. 898-899

Bo jeliby chcia w straszny sd z nim wchodzi,

Lepiej by byo na wiat si nie rodzi,

Abo zarazem umrze, ni przywrzaa

• ma niezliczonych wystpków do ciaa,

Które nieszczsn dusz zaraaj
I w sprawiedliwy gniew twój zacigaj.

Za tym w trop pomsta twoja suszna goni,

A aden si jej mocarz nie obroni,

) Ani od ziemie grzesznik dwignie gowy;

Wszake ja, twymi upewniony sowy,

Nadziej raoj i wszytko dufanie

W miosierdziu twym pokadam, moj panie,

Którego dawne wiksze s litoci

Nili wszytkiego wiata nieprawoci.

Ty mi z mych grzechów, ktorymim sptany,

Rozwiesz panie, wspomniawszy na rany

Syna twojego i na sine razy.

Którymi starte moje brzydkie zmazy.

Krew jego droga u ciebie w tej cenie,

e dla niej srogie odpucisz zgrzeszenie,

Ani si marnie straconego wieku

Upomnisz liczby ndznemu czowieku.

A zy pokorne i serdeczna skrucha

I Skoni boskiego do moich prób ucha,

e lat mych schyek sam bdziesz tak rzdzi,

ebym z dróg twoich najmniej nie zabdzi.

899. Pie 2.

Odpu, a nie racz w swej zapalczywoci

Naciera, panie, na me nieprawoci;

W sd sprawiedliwy nie wstpuj z grzesznikiem,

Ani si rachuj cile z twym dunikiem.
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Co ztd za korzy, gdy bdzie stracony

Ten, który na to od ciebie stworzony,

Aby y wiecznie w twyra^ przybytku, panie,

Penic za dni swych twoje rozkazanie.

Ale, ach! któ jest takowy na ziemi.

Coby ci. Boe, zbytkami swoimi i

Nie mia obrazi? Ktoby tak rzek miao,
Ze mu si grzeszy nigdy nie przydao.

Kamc si czyni: bo i ci co yli

Wedug twej myli, bez grzechu nie byU,

Chocia wiadectwo z ust twych otrzymali, i

e kochankami twoimi zostaH.

A ja co rzek? on syn nieszczhwy,

Syn marnotrawny i niepowcigliwy,

Którym si wiel wystpków splugawi

I sia dóbr twych ojcowskich pozbawi. -2

Straszne przepaci piekielne otwary

Garo swe chciwe, aby mi poary.

Widz na oko nieskoczone mki.

Powcignij, panie, wycignionej rki,

Nie wydaj dusze nieprzyjacielowi, 2

Co twej zazdroci aski czowiekowi;

Przytul, moj ojcze, mieszkajcy w niebie,

Syna. który si nawraca do ciebie.

Oblecz mi w now szat niewinnoci;

Nikt nad ci lepiej nie zna mej nagoci s

I godu mego, który duchem twoim

Posil, a ochod sów twych ywym zdrojem.

Oto pod cikim grzechów mych brzemieniem

Ustajc, k tobie z caym unieniem

Rce podnosz. Ty mi chciej ratowa s

I od zginienia wiecznego zachowa.

1 Wariant: w tym.
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Oto do nog twych, dusz majc chor,

Pewny lekarzu, upadam z pokor.

40 A ty zmiuj si, niech znam ask twoje,

Ulecz zranion grzechem dusz moje.

900. Pie 3.

Pasterzu dobry wiernej trzody swojej,

Daj dzi aosnej miejsce probie mojej.

Racz od twych pastwisk obkan marnie

Przywróci owc do twojej owczarnie.

5 Krewko to moja i uomne siy.

Co mówi, owszem zoci me sprawiy,

e twarz askaw odemnie odwróci

I dni mojego wesela ukróci.

Oto na moje dusz zwierz straszliwy

10 I lew piekielny czyha zaraUwy.

Ty mnie racz strachu wiecznej mierci zbawi

I na bezpiecznej opoce postawi.

Nog niedonych moje wte stopy

Zmocnij, abym móg i za tob w tropy.

15 O wieczna prawdo! o drogo niemylna!

Niech o mnie czuje, prosz, stra twa pilna.

Niech si nie trwo dla lekkiej przyczyny.

Niech si nie chwiej, p(ydobny do trzciny.

Duch twój niech w sercu mem uspokojenie

2" Gruntowne sprawi, panie, me zbawienie!

Wszytkie pociechy zimne s bez ciebie,

Uycz mi twego ratunku w potrzebie.

Wiesz o co chodzi, znasz skrytoci moje,

Z których obficie pyn sone zdroje.

25 Ty mi za przykad tym, co ci gniewali.

Wystaw, by w asce twej nie rozpaczali,

A ja twojego miosierdzia, panie.

Milcze nie bd, póki dni mych stanie.



901—902 wiERsZK RONYCH poetów 333

901. Pied 4.

Gdy na dzie grony i sd ostateczny

Nieszczsny czowiek wspomni, Boe wieczny!

Lka si dusza, strach czyni sumnienie,

Wiedzc, e sdzi masz i pomylenie.

Jeli pobony przez wiele trudnoci

Uczestnikiem ma by niemiertelnoci,

Jeli ten ledwie, co si ciebie boi,

Zbawiony bdzie, zy gdzie si ostoi?

Duszo, nie trwó si, niech si co chce dzieje,

Ty w zbawicielu swym nie tra nadzieje, i

Bo on przyjmuje tych w swoje przymierze,

Co za grzechy swe pokutuj szczerze.

On na gociniec prosty bdnych ludzi

Nawodzi; on je ze snu grzechów budzi;

Przeto nie chciej trwa duej w swym uporze, i

Ale si nawró do niego w pokorze.

Ledwie zawoasz, a on ju ma w niebie

Dawno gotowy ratunek dla ciebie,

On twe sumnienie daruje pokojem,

On miosiernym bdzie sdzi twoim. 2

902. Pie 5.

Nie odpychaj mi od nog twoich, Boe,

Bo któ krom ciebie grzech moj zgadzi moe?
Kto dusz moje wyrwie z utrapienia?

Kto uspokoi strach mego sumnienia?

adna na wiecie z t nierówna droga:

Strach jest wpa w rce gniewliwego Boga.

W miosierdziu twym nie daj mi rozpacza,

Który zwyk grzesznym grzechy ich przebacza.

Dugo na moje woanie twe uszy

Kry bdziesz, nie chcc pociechy da duszy? 1
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Wiesz, em twój zlepek, e si nie najdowa

Grzech we mnie taki, cobym w nim smakowa;

A jelim kiedy potkn} si z krewkoci,

Schny przed strachem sdów twych me koci,

Bolaem ciko, duch mi moj strofowa,

Ja em pociechy sobie nie najdowa.

cigni prawic ku ratunku memu,

Nie daj zagin w grzechach sudze twemu.

Bez twej pomocy aden, wieczny Boe,

I Czowiek miertelny zbawion by nie moe.

Owie moj tpy zmys, niebieski panie,

Abym ci pozna, a twe przykazanie

Pisz na mym sercu i wyryj w pamici,

Ku subie twojej dodawajc chci.

; Oczy mi, prosz, stwórz we mnie myl now
A jako mam y, sam daj rad zdrow.

Na ciekach prawdy swej utwierd me nogi.

Abym zbawiennej nie ustpi drogi.

Rozwi moj jzyk, niech usta nabone

j Wspomion godnie imi twe wielmone

I one dziwne, których barzo sia

Po wszytkim wiecie, chwalebne twe dziea.

Obró me uszy do sów twych suchania,

Abym z wyroków twoich rozmylania,

i Czynic ywota mojego popraw,

W zakonie twoim wszytk mia zabaw.

Przeom zy naóg w^e mnie i zwyczaje,

Nieci adna sprosno we mnie nie zostaje.

Niech na rzecz prón nie patrzy ^ me oko,

j Do tych si cignc, które s wysoko.

' Wariant: nie patrz.
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Prowad mi z aski twojej do ywota,

W którym nagrod pobono i cnota

Wieczn mie bdzie, kdy ci zbór wity
Anielski chwali pana nad zastpy.

903. Pied 6.

Nie pisz zoci mych, panie, w ksigi one,

Które w twe przyszcie bd otworzone

Przeciw tym, co ci gniewali swawolnie.

Lec po uszy w grzechach dobrowolnie,

A dosy czynic uporowi swemu,

Blunic czstokro przeciw najwyszemu.

Mówic tak: kogo gupi si boimy?

Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.

Próno si tak kto nadziej bawi,

e wieczny ywot po mierci si zjawi; ]

Dzi nasze, a to zyskiem jest kadego,

Co na tym wiecie zayje dobrego.

Nie chciej nikt z tymi, co tak mówi, bdzi.
Aby Bog ludzi po mierci mia sdzi;

Szalej, nie ma takowego, coby i

Proch z ziemie wzbudzi i oywi groby.

Przeto te dni swe rozpustnie prowadz,

Tuszc, e liczby zbytków swych nie dadz,

Styhi w rozkoszach, równie jak wic tyje

Dziki ubr, który w guchej puszczy yje. s

Sami le czynic, i Boga nie znaj,

Inszym do zego wrota otwieraj.

Tak lepy, idc za lepym, w do wpadnie,

Z którego wyni obiema niesnadnie.

Lecz ja znam grzech moj, który we mnie budzi
,

Strach, co przystoi na bezbone ludzi,

* Wariant: utyli.
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A chcc zawczasu wolnym by karania,

U ciebie, panie, szukam zmiowania.

Daj si ubaga przez serdeczn skruch,

3.) Niech l aski twej poczuj otuch,

e si dusza ma w rce twe dostanie,

Skoro miertelne opuci mieszkanie.

Jeli si te zda strofowa me zoci,

Karz po ojcowsku, nie w zapalczywoci.

8.i Otom w rkach twych, wykonaj swe chcenie.

Tylko mi nie daj na wieczne zginienie.

904. Pferi 7.

Nigdy twoich dobrodziejstw zapomnie nie moe
Dusza moja, które jej ukaza, moj Boe,

Bo gdym chodzi drogami niezbonych bezpiecznie,

Za com gdy godzien straci twoje ask wiecznie,

r, Tkne strachem sumnienie, abym si ocuci,

A strach pobudzi skruch, ty jej nie odrzuci,

Przeto bd dzikowa, e masz tak piecz

I staranie ojcowskie o dusz czowiecz.

I wy nie rozpaczajcie, grzechami cinieni,

10 W asce paskiej, przez któr bywamy zbawieni.

Pan, gdy chce, moe snadnie upadych ratowa,

Tylko pomnimy witych praw jego pilnowa.

Poprawcie dróg swych przed nim, co w zociach

I w nadziej aski swawolnie grzeszycie, [chodzicie

16 Nie kryjcie ucha swego na jego woanie,

A on krewkociom waszym da swe ratowanie,

905. Pie 8.

O! który mieszkasz w wietle nieprzystpnym,

Sko uszu twoich ku mym probom smtnym.
Niech niebieskiego wiata promie zoty

Owieci mego umysu lepoty.
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Niech zdradliwego wiata ze przynty 5

Uprztnie w sercu moim twój duch wity.
Zastaw si o mnie, daj pomoc z wysoka,

Abym móg zwalczy okrutnego smoka.

Przeciw bestyom srogim, jadowitym

Sta przy mnie i sam racz by moim szczytem. 10

Wady przekltej dz umórz w ciele,

Niech gniazda w mylach moich grzech nie ciele.

Niech twój przybytek, serce me skruszone,

ask .witego ducha powicone,

Pokój twój czuje, za co oddam dziki, 1.0

Wczesnej pomocy doznawszy z twej rki.

Zfukaj przeciwny wiatr, niechaj nie wienie.

Niech duch moj w tobie ma rozweselenie.

Niech nawanoci srogie twój gos sysz.

Dokd si myli bdne nie ucisz. 20

Spu wiato prawdy zbawiennej, o Boe!

Które owieci ziemi snadnie moe.
Jamci jest ziemia i proch podych mieci.

Póki mi soce twoje nie owieci.

Spu ros zdrow upragnionej duszy, 20

Któr grzech ciej nili ogie suszy.

Pokrop z aski swej deszczem zasch rol

Wntrznoci moich, niech peni tw wol.

Opocz py zbytków z serca, niech wydaje

Siewby niebieskiej plenne urodzaje .?o

I owoc wdziczny wonnoci przyjemnej,

Aby deszcz na ni twój nie szed daremny.

Podnie ku niebu umys moj stroskany.

Nag powodzi zoci mych zalany.

Daj mi czu wiecznych smak rozkoszy onych, 3

Które czekaj twych bogosawionych.

Wirydarz U. 22
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Przywró duszy mej stracone wesele,

Aby si moga tob chlubi miele.

W porcie bezpiecznym niechaj znowu stanie

a Lod wiary twojej prawdziwej, o panie!

906. Pieri 9.

Dugo mi, zbawicielu, w tej mojej cikoci
Trzyma chcesz? ujmi, prosz, twej zapalczywoci,

Przenie raoj grzech odemnie, którym si ja brzydz

Ci^ej nad mier; niech wczesn twoje pomoc widz.

5 Twego czekam ratunku, ty chciej, wieczny panie.

Sysze glos moj paczliwy i cikie wzdychanie.

Odrod mi duchem twoim, a przywied do skutku

Dobry umys, niech duej w takim moim smutku,

I w twej nie trwam srogoci, któr dzi znam, bo ta

t) Prdko mi zniszczy; wszak ty kurzcego knota

Nie gasisz, ani wtej doamujesz trzciny;

Ale askawie sug twych mdych odpuszczasz winy.

Jara jest twój proch, ty umiesz rozezna krewkoci

Chwalców twoich od ludzi niepobonych zoci.

5 Wedug tego, jako kto z tob si obchodzi.

Tak z nim postp, bo mu tak nagrodzi si godzi.

907. Pieri 10.

Przed tob wszytkich zoci chc czyni wyznanie,

Który mi z nich oczyci mocen jeste, panie.

Lecz grzech usta me zamkn, e wicej nie moe
Jzyk nad to rzec: tobiem zgrzeszy, o moj Boe!

Ty si zmiuj nademn, moje nieprawoci

Zetrzy, bo ja nadziej mam w twojej litoci,

Objaw mi skryte sów twych witych tajemnice;

Wyrwawszy nogi moje z brzydkiej trzsawice.
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Sfolguj mao, nie kwap si na moje zginienie,

Dwigni mi w tym upadicu, zeszli wybawienie, i

Pozwól czasu co, abym uczyni odmian
Dróg moich pierwej, ni si z ywotem rozstan.

Do kogó si uciekn? Ty mi daj ratunek,

A ulecz moje cik bole i frasunek;

Duch skruszony w oczach twych, serca unienie i

Wdziczniejsze nad ofiar wszelk i kadzenie.

To jest ona ma wonna i on balsam drogi,

Którym natrze pozwoli zbawiciel swe nogi;

Do tych si ja uciekam, te polewam zami,

Boe moj, nie chciej gardzi grzesznego probami. 2

Aczbym tyle ez wyla, ile w morzu wody,

Jeszcze dosy nie bdzie za moj grzech nagrody,

Bo któ moe rachowa przestpstwa, o panie!

Jako czsto zarabiam na twoje karanie.

Wszyscy a do jednego, wszyscymy zgrzeszyli, 2

Wszyscymy stworzyciela swego obrazili.

Który w tym chway swojej bogactwo objawi

Postanowi: naczynie miosierdzia zbawi.

Tene wleje w serce me krom wszelkiej przysady

Smak sowa swego, a ja, ducha jego rady 3

Suchajc, nie zabdz, ani mi uwiod
Ciao, wiat, szatan, lizkich obietnic nagrod

Od mandatów i prawdy twojej, wity panie.

Który mia od modoci mej o mnie staranie,

I dzi mi nie odpychaj od oblicza swego, 3

Boe wieczny i dawco zbawienia mojego.

908. Pie U.

Panie, nadziejo i moje zbawienie,

Ulecz grzechami zranione sumnienie.

Duch twój, o Boe, sowo twe prawdziwe,

Niech uspokoi myli me wtphwe.

22*
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5 Wywiodszy z bdnych cieek moje nogi,

Uspokój serca mego cikie trwogi,

Które szpik koci nieszczsnych tak susz,

eby si czowiek rad rozczy z dusz.

Pan to jest wielki, pan wieli^iej litoci,

o Miosierdziem swym pokry moje zoci,

Bo gdym, zbieg jego, dugo przed nim stroni,

On. nie chcc mi da zgin, sam mi goni.

On, chociam drog myli moich chodzi,

Pr/.eci zakon swój w sercu moim sodzi,

5 Którego ja chc na wieki pilnowa.

Jedno mi, panie, sam racz w tym ratowa.

Ja z wszetecznymi odtd nie zasid,

Ni z lekkomylnym towarzyszy bd,
Pochlebców (którzy inszych zwykli psowa),

10 Nie chc w postpkach brzydkich naladowa,

I tych, co swego chc dobrego mienia

Z krzywd bliniego, z uraz sumnienia.

li mdlejszym prdko mog da zgorszenie,

Za którym idzie ostatnie zginienie;

.'5 Dobrzy za, którzy praw twych przestrzegaj,

Nieumiejtnych dróg twych nauczaj;

Dlatego bdzie dom moj ich gospod

I uboszego, nilim sam, ochod.

Bd si asce twojej dziwowali

30 Ci, co upadku mego aowali.

Bd tw dobro, sprawy niepojte

Uwaa, chwali imi twoje wite.

Ci za, co ze mnie pomocnika mieli

Grzechów swych, bd zazdroci mi chcieli

35 Twego nademn, panie, zmiowania,

Którym ch daruj do upamitania.
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A ty, duszo ma, póki mieszkasz w ciele,

Chwal pana swego, ufajc mu miele.

Bo on z Jaski swej tak o tobie radzi,

Ze ci do swoich przybytków wprowadzi. .lo

909. Pie 12.

O soce wiecznej chway, synu boy,
Ratuj mi, prosz, niechaj si nie trwoy
Dusza, cikimi grzechami zraniona,

Bo w tobie ufno moja pooona.

Kady dzie wzdycham, rce bez przestanku s

Dwigam do ciebie w wieczór i z poranku,

Narzekam z paczem na nieszczcie moje,

Dugo chcesz zwacza wspomoenie twoje?

Owie mi prawdy zbawiennej wiatoci.
Który jest ojca wiecznego mdroci. lo

Sowa ust niemych niech wstpi do ciebie,

Milczenia mego gos usysz na niebie.

Kto mi da skrzyda prawdziwej wolnoci,

Abym si wzbiwszy wzgor z tej nizkoci,

Móg patrzc na twe obhcze bezpiecznie, is

Chwalc ci w witych twych przybytkach wiecznie.

O jako wiele zych przygód powodzi

W tej miertelnoci w oczy mi zachodzi,

Które mi straszc w koo otoczyy

I na mych ciekach sida zastawiy, 20

Chcc mi uowi i zwie z dobrej drogi,

A kadc cikie okowy na nogi

Nie pozwalaj przystpi wolnego

Do ciebie pana i obroc mego.

Sprawujc w sercu smutnem rozerwanie; 25

Ale ja ufam, e to ich staranie

Nie wemie skutku; bo ty mi z trudnoci

Wyrwawszy, smutne uweselisz koci.
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Ani samego w zym razie zostawisz,

30 Owszem mi trwaej pociechy nabawisz,

Gdy wnidziesz do mnie, bo bez ciebie, panie.

Dom moj jest jako puste pomieszkanie.

Staem si ndzny, boleciami zdjty,

Które przywodzi na mi w przeklty,

35 Nieznony ciar zawsze dwiga musz,

Póki nie wesprzesz ask swoj dusz.

Przeto do ciebie woa nie przestan:

Ach zgoje serca mego skryt ran
I rzecz swojemu sudze: oto stoj.

40 Czego chcesz? wziem na si spraw twoje.

Mow: otom przyszed, abym ci aowa,
Syszaem gos twój, kiedy na mi woa,
Nie pogardziem ez twoich wylaniem,

Skruch serdeczn i twoim wzdychaniem.

45 A ja odpowiem wtenczas w zadumieniu:

Woaem na ci w cikim utrapieniu,

Pragnc ci widzie, swego dobrodzieja.

Bo w twym ratunku jest moja nadzieja.

Ty mi wprzód ze snu obudzi twardego,

50 Abym ci szuka zbawiciela swego.

Ty mi przestrzegszy, doda swej pomocy,

em nie zabdzi, chodzc w ciemnej nocy.

Za co miej ukon, królu z wysokoci.

Synu wiecznego ojca i mdroci,

55 Niech ci cze odda wszytko, co na niebie

I co na ziemi winno chwali ciebie.

910. Pie 13 (w chorobie)

Boe, którego rozgniewanie

Przywiodo na grzbiet moj karanie,

Ratuj mi w mej chorobie.

Bo moja ufno wszytka w tobie.
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Gromem sdów twych poraony, 5

Le do oa przyciniony.

Wszytka wilgotno przyrodzona

Przykrym pomieniem wypalona.

Oczy snu cale zapomniay,

Siy mi wszytkie odbieay, 10

Dr, jako ryba przestraszony,

Rk tw za grzech moj dotkniony.

Równie tak we mnie duch ustaje,

Jako na wiosn, gdy nieg taje;

Omieszkali twe zmiowanie, 15

Wnet i pamitki mej nie stanie.

Rózga twa szko jest grzesznemu,

Razy jej mistrzem zuchwaemu:

Ta czowiekowi ukazuje,

W czem on zakon twój przestpuje. 20

jako takich duo jest sia.

By ich przygoda nie wiczya,

Ktorzyby na ci nie wspomiriaH,

A snad aniby ci znali.

Jam si w zo.ciach swych nie obaczy, ?5

A gdy mi przestrzedz, panie, raczy;

Bdziem dugo, lecz rzec mog.

e mi ty nawiód sam na drog,

Przez twoje takie strofowanie

Wzbudziwszy w sercu mem kajanie, .?o

W ktorem boi ten umierz i rany,

A bd lepszy pokarany.

911. Pie 14 (w chorobie).

1 bdzie kiedy chwila ta szczliwa,

e ci wdy ruszy ma skarga troskliwa?

Bdzie wdy kiedy dzie fortunny, panie,

e zapaiczywo twa ku mnie ustanie?
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5 ObaIi<fe mi, jako pie na Joe,

Skruszye we mnie koci, mocny Boe,

Zwizae ytki, zemdlie kolana,

Które czci godnie nie umiay pana.

Zamkne usta, odbiega mi mowa,

10 Jzyk nie moe uschy wyrzec sowa.

cisne moj duch, e ju tchn nie mog.
Prosz, ni pójd w ostateczn drog.

Przywró mi jzyk, otwórz wargi moje,

Abym grzech wyzna i przestpstwa swoje;

15 A nie bd chcia tai moich zoci,

Jedno chciej zay nade mn litoci.

Sowa te wyszy z ust twoich prawdziwych:

yj ja, Bog wasz, e ludzi zoliwych

mierci nie pragn: owszem chc, by yli

20 A wczas si od swych zoci nawrócili.

Któ jest bez grzechu przed tob na ziemi?

Nalaz si anio zy midzy czystymi;

A jeli niebo nie byo bez zmazy,

Czowiek jak ma by wolny tej zarazy?

25 Pomni na czyn twój i na pod glin,

Za któr swoje wnosi syn przyczyn,

Okazujc si przed tob za nami.

Ten, co nas swymi uleczy ranami.

Blizny te, z których wita krew wycieka,

ao Wierzcych w jego imi zbawi pieka;

Krew jego droga oczyszcza grzesznego,

W tej i ranie, panie, racz omy winnego.

912. Ple 15. Czasu gromów i piorunów.

Pohamuj gniew swój, panie, a za nasze zoci

Nie tra nas, ale uyj nad nami litoci;

Strach ciki zdejmuje,

Kto si winnym czuje.
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Niebo huczy, a chmury straszliwe powstaj, 5

Przed wiatry okrutnymi lasy polegaj,

Morze dnem w gor v/staje

A czowiek jak wosk taje.

Ty niebo, ty sam, panie, i ziemi sprawujesz,

Piorun twój nie chybi, gdzie ty umiarkujesz. 10

Gromy i byskawice

Z twej pochodz prawice.

Jeli si te to biegiem przyrodzonym dzieje,

Jako o tem s ludzi miertelnych nadzieje,

Ty da moc przyrodzeniu, 15

Które nic przeciw chceniu

Twemu si way nie mie ani pocz moe;
Przeto do ciebie rce podnosim, nasz Boe,

A ty si racz zmiowa
I nas grzesznych ratowa. 20

W te czasy niebezpieczne, kdymy o sobie

Zwtpili dla swych zoci, które przeciw tobie

Winnimy, któ si schroni,

Kiedy go twój gniew goni?

Który pohamuj, panie, a za nasze zoci 25

Nie karz nas, ale uyj nad nami litoci,

Ani si kwap z karaniem.

My te grzeszy przestaniem.

913. Krzysztofa i Eliasza Arciszewskich, gdy po zabiciu Brze-

nickiego za morze si wyprawujc rodzice swe egnaj.

Z^iedy, smutni rodzicy. Bogu si tak zdao,

.Rzewny pacz, narzekanie, pomoe wam mao.

Y nam oczy zalewa al, ale nadzieje

/Serce pene na nag odmian nie mdleje.

Zwykej odmianie szczcia swych nie damy rzeczy, 5

Tej, któr on o wszytkich ma, ufamy pieczy



346 WIRYDAUZ 9'

3

On gospodarzem wiata, a w rzdnym swym domu

i^ortun nie dopuszcza brakowa nikomu.

£'urop ten mieszkaniem, drugim Ameryk
o Ludziom dawa a inszym Azi, Afryk.

ieli tedy i w nas swe chce pokaza sdy,

^ni to gJowy waszej ani nasze rzdy.

Sucha przyjdzie wyroku; Bog to bdzie wiedzie,

Za którym morzem kae któremu z nas siedzie.

5 A te jeszcze nie widzim, bymy szkodowali,

inaczej tuszym, e na tym frymarku zyskali.

Cikim wystpkom naszym tylko Bog askawy
I miociw niech bdzie, pójd nasze sprawy

szczliwie, o co jemu módlcie si rodzice,

9 Z nami wespoJ padajc na troskliwe lice.

E) tene Bog na wiecie, te jego litoci

H^inowajcom, który rzek odpuszcza ich zoci,

Szczyrze byle te oni za nie aowali.

Co iemy lubiwszy ztrzyma obiecali,

r- ydziem miele, gdzie nam Bog kae i fortuna,

Nie bojc si srogoci Marsa i Neptuna i.

* Dopisa Trbecki: nSeries rei taka jest: Ten Brzenicki by z uro-

dzenia plebeiusz z miasta Brzezin, rzpnicki syn. tylko e przez wielk
Dauk sw el utriusue iuris fundamentaln wiadomo do srogich do-

statków przyszed i u wielu panów polskich, których spraw by patronem

po trybunaach, mia znaczny fawor, za których instanti i nobilitatiej

doszed. Z pewnych tedy przyczyn mia swe zajcia i zatargi z ojcem

tych tu wspomnionych na czele karty Arciszewskich, zkd przyszo, e
mu stary zarzuci ignobilitatem, jako to pospolicie tych nowicyuszow le-

kcewa zrazu. Czym on uraony Arciszewskiemu to zada, o co si
dugo z sob prawowali, a tandem wywiedli si Arciszewscy na trybu-

nale, e s szlacht staroytn, i prawem nakazano byo Brzenickiemu
ich przeprosi i ukontentowa, ale gdy ow to podobno zwacza, Arci-

szewscy ci dwaj (bo byo modszych kilka) postanowili z sob zabi go,

co te i uczynili, tyrasko go zamordowawszy, bo kata mieli z sob, który

mu i psimi pucami gb otrzepa, i jzyk wywleczony do szubienicy

przybi. O który eksces bojc si srogoci prawa pospolitego, które na

tenczas lepiej przywodzono do eksekutiej, umknli za morze, tam jako
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914. Lament Krzysztofa Arciszewskiego, kiedy lubo ju w wiel-

kiej fortunie i estymie zostawa w cudzych krajach, przecie

czu morsum conscientiae z okaziej owego mordu, dlatego przed

potrzeb, któr mia waln w Brazyliej z Hiszpany i potym j
wygra, has poenitentiales napisa.

Koca. lubo nie widz mych trosk, wieczny Boe,
Rozpacza o asce twej serce nie moe.
Y cho grzech gow przyleg i toczy ku ziemi,

/Serce moje w ci patrzc, nadzieje nie mieni.

Zych, jakim sam, nie wa; to sk, e cnotliwy

Twej ze mnie czeka pomsty, a jam jeszcze ywy.
O askawszy nad wszytkie, Boe niezmierzony!

Folgujesz duszy za grzech ciko utrapionej.

^ni wytrcasz w gniewie dobrodziejstw twych temu

jRobakowi, coby zgas, ni si zmarszczysz k niemu. i

Co mier, pomsty, których do oczy me widziay,

Jedno dym, co go niszczy i zwija czas may.

^nadnobym przypad na nie, bym tym ask twoje

Zyska, chtniebym wyla na miecz dusz swoje.

Eksces te i niewrotny, wic i po karaniu i

TFtpi dusz przymusza o twym ubaganiu.

/Szukam teraz, pókim yw, Boe, aski twojej,

KioT dawszy czy potym wedle wolej swojej.

ia póki tchn, u nog twych krzyem pooony
-Kresu czekam, który mi od ciebie zoony. 2

Aza. i w tym moj przykad grzesznym to objawi,

/Srogo e si ukadnym wyrok twój nie stawi.

Przebacz niewdzicznym piersiom, które w twej chowane

i?osy pieczy ukwapnej mierci niepodane.

wiele dokazowali w cudzych krajach, mianowicie starszy Krzysztof bdc
w Brazyliej admiraem floty holenderskiej, peen tego wiat, ale i std to

zna, e kiedy odjeda z Holandiej bdc rewokowany od króla Wa-
dysawa IV, tedy in signum perpetuae gratitudinis tamta Rpta numismata

bi kazaa in honorem Arciszewskiego ex puro argento z piknymi sym-

bolami, naksztat dubeltalerow wielkie, z których kilka widziaem tu

w Polszcz midzy tymi domami, które z domem Arciszewskich nexus

sanguinis zwiza*.
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25 ^ni legJy, gdy kup rodzonych bra z wiata

/ ich bezwinne rwc a me przeduajc lata.

A te chocia si ze mn i gmachy walay,

i^umy w krg osypawszy, gow m mijay.

?7krywae mi mierci, w chorobach to dawa,

30 -^em trunn zgotowan nazad zdrów oddawa.
Ej Boe, jak twe Uczy dobrodziejstwa? z tymi

Lata si wszytkie moje wiody na tej ziemi,

^ni w adnym królestwie mor, wojska, rozboje,

J5roniy dróg, bo dawa przeegnanie swoje.

35 Rdz jeden i nie posta nigdy na mym ciele.

Zawdym si cao wraca, chociam zjedzi wiele

j&uropskich pastw, a nawet wtenczas, kiedym swego,

Zfy czowiek winowajc dusi za du2 jego.

^ie take winowajcy ty mnie paci swemu,
40 ie pan miosierdziem sawny wiatu wszemu.

Cude i wtenczas sprawi, bo trzem czapkowali

kilkadziesit, co nas trzech bra byli zjechali,

ieszcze dobrze nie oschy ze kr wie rce byy,

£'urom szumicym zdrowia kiedymy wierzyli,

45 Gdy winn mierci gow nasze prowadzio

Obcione serce tam. gdzieby umrze mio.

Od morskich nawanoci co w ziemi huczay,

Przywiode w port podny z nami okrt cay.

Laski twej, którzy z nami pynli, nie znali,

50 A bowiem czterech przy nas okrtów stradali.

iTiedy potym tam da by, gdzie si tak widziao,

/ dla dobrych ucierpie cokolwiek si miao,

W^ojska kilka tysicy gód i mor zepsowa.

A mnie i tam. panie moj, przecie ty folgowa.

5s Jeszcze nawet i tam nam tak zdarzy wiczenie,

Aby snadniej, gdy y dasz, czek mia wyywienie.

Nie da pami chci twych liczy inszych, panie.

Co myl m czsto wwodz w zapamitywanie.

Nie wiem, jakbym cze mia odda asce twojej,

6" e w niepodobnym razie sam strzeg dusze mojej.
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Pod niltawskimi way w oczach wojska wszego

Zdrowia odj Szwedowi nie dopuci mego.

Cho mi zoy w po Szwedów ko ni oj ustrzelany,

Cho mi gnieUi, a przecie aden nie da rany.

Nie odejmowano mi a wdy nie zwizali, 65

Wyszedem, jako? nie wiem; wszyscy co patrzali,

Nie mogli si wydziwi twojej opatrznoci,

em z tej wycieczki w ziemne nie poszed ciemnoci.

al rai, em za to statku nie dotrzyma tobie,

em wicej, ni pozwalasz, sign za to sobie. 70

Nie widz, jak w nieczyste mam bra usta swoje,

Pene wielkiej htoci obietnice twoje.

A jam wycierpie nie chcia twojego karania,

Anim przyj, które snad da napominania.

Nie obliczaj si ze mn, znam swój grzech przed sob, 75

Wiem, em na karb woony gownik ju przed tob.

Stany mi nad gow i pierwsze me zoci,

A strachem sdów twoich a trtwnej koci.

Patrzyem bowiem na to, e pacisz sowito,

Wtenczas gdy nie mylimy, zatrzymane myto. so

A i nie uciec przed twym duchem przeraliwym,

I przed obliczem twoim nie skry si straszliwym,

Nie Iza indziej krom ciebie, do ciebie ja wznosz

Serce, jam zy, ty dobry, daj mi ucho, prosz.

Byli zawdy, o panie! którzy w kadym wieku 85

Sawili lito twoje przeciwko czowieku.

S szlaki miosierdzia twego i twej chci.

Które Dawid suga twój wry w ludzkie pamici.

Ie krwie niewinniejszej nie patrzy z rk jego,

Ale szczyrze odpuci, kiedy pragn tego. w

Wszak jeszcze miosierdzie twoje nie ustao,

Wszak si wiekuistego sowa nie przebrao.

Wszak i wiek wszytkokrotny, panie, twej dobroci.

Twojego miosierdzia, twej aski nie skróci.

Panie, szczyra dobroci, ty i sowo swoje 95

C? fa, gdy si wzruszao miosierdzie twoje.
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Prorocy, co od ciebie upad powiedali,

Czsto dla twej dobroci w kamstwie zostawali.

Panie, chocia i popad gniewem poruszony,

o Placu nie zniós, puszczae krzykiem przeraony.

Take sw witobliwo wiatu pokazowa,

e gciej nili kara, winnym rad folgowa.

Czy zliczye, ilekro aski twojej syty

Naród ci drani, a wdy bye mu uyty.

f, Lito twoja ta tobie nizki ukon budzi

I w zakamiaych sercach niepobonych ludzi.

Twojej, o wity panie, czci i chwale kwoli,

Niech mi dobro twa z cikich grzechów mych wyzwoli.

Rzeke pokut przyj i iciece pewny,

o Przyjme, o królu wieczny, i ten moj pacz rzewny.

Wszake prdki do aski, ani twej srogoci.

Do koca chowa umiesz przeciw tej krewkoci,

Która najwiksz si nie podoa temu.

Aby si podobaa, panie, oku twemu.

I tak ci dym wiek ludzki; jako soce trawi

Par ziemn, tak prdko naga mier nas dawi.

Za twoim rozkazaniem tak prdko yjemy.

e si tylko rodzimy, a za wnet giniemy.

Jeszcze w tak maej chwili boj tylko panuje,

o A coby dobrym nazwa, czowiek nie najduje.

Jako rok co raz nowe mnóstwa Ucia rodzi,

A te za zima morzy, tak si z nami wodzi.

Co wiek to nowe ludzi nastpuj roje,

Ale zielone lata mier jak mro wnet poje.

s Od frasunków siwiejem, chorujem i schniemy,

eby si ndzy odj, nili mier pokniemy.

Jak nawy morzolotne wiatry roztrcaj:

Tak swymi way w ludzie bystro uderzaj

Odmiany; na ich nurty zoone ku sobie

o Dry rozum, cierpnie wadza ludzka w kadej dobie.

Nie dawnom si urodzi a na poym siwy,

Siym i czerstwo straci, wzrok ju mam rzewliwy
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A jeszczem swego pota na wiecie nie grodzi,

Jeszczem w pokoju nie jad ani w to ugodzi,

Aby miy przyjaciel wzajemn ch ze mn i

Wiodc, trosk odmieni w godzin przyjemn.
Wie i sawa, widziaem, siedzi jak na ledzie

A lada kto granice czsto jak chce wiedzie.

Z swojeje wasnej dumy czowiek si namieje,

Gdy mu wiatrem nadziane pukaj nadzieje. i

Ale i ten, co wada drugimi i komu
Pienidze nieprzebrane obfituj w domu.

Nie widziaem, by lepszy dzia wzi; te mu mole

Gow gryz, ta troska smutne serce kole.

Smtni budownym dworom swe imiona daj, j,

W smutku paace wielkim kosztem wystawiaj,

A z nich jeli nie drugi, mier ich sroga zwlecze,

I obudna cze w tropy za dusz uciecze.

Czstom wzdycha do w modym jeszcze wieku moim.

Na trzech krolow wygnanie patrzc okiem swoim, i;

Na kilkudziesit ksit, co pastwa zgubili,

I bez powagi potym z chudymi suyH.
Tak jako bywszy pady monarchie dawne.

Jako w ziemi przepady fortece przesawne.

Jak po Rzymie walecznym ju i jzyk zgin. u

Cho po jego wadaniu ledwo tysic min.
Tak ndzna glina dla swych cikich nieprawoci.

Cierpimy lkajc si twojej wielmonoci.

I temu smutny nasz wiek tak prdko trawimy.

Jako znikome sowa co w paczu mówimy; k;

A ty yjc bez skazy wieki za wiekami,

Nieprzerwanymi, panie, spinasz ogniwami.

Nie zajrzye sumnienia i tej wolnej gowy,

Ani ku tak sabemu czynu bd surowy.

Niech si wróci do wczasu dusza ulubiona, i6

Gdy z swej zmazy od ciebie bdzie wyzwolona,

Wszytk sw myl kierujc ku celowi temu.

By dziki oddawaa tobie, panu swemu.
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Szukaj mi upadego, com jak owca zgin,

170 Wiesz, i z serca twój zakon jeszcze nie wypyn.
Szukaj, ojcze askawy, do gniewu leniwy,

Do miosierdzia rczy, wszake wszem yczliwy.

A nie ma tak na wiecie lichego stworzenia,

Go by si nie cieszyo z twego opatrzenia.

175 Wszak u ciebie pociechy szuka i obrony,

Kto nie chce by w nadziei swojej omylony.

Widzisz, panie, w grzechu mym e nic nie lubuj,

Ze gorzko gupie rady swoje opakuj.

Wiesz to, e takie sprawy nigdy nie mieway

180 Miejsca we mnie, dokd mi w ten sak nie wegnay

Cikie kopoty, które prawie bez ustania

Dokuczay; wszak pomnisz nasz skwirk i wzdychania.

Lat dwanacie domek nasz przez niego ciniony

By i depta jak w ziemi czek niepowcigniony,

i8f, e nie da odpoczynku, nie da i wytchnienia,

Od cikich i potwarzy swoich i trapienia.

Co przodkowie przodkom mym byli zostawili,

Jegomy zapalczywym uporem pozbyli.

Nie móg przeje swojego chleba, nie mia komu

lyo Zbiera, a przecie go bra w lichym naszym domu.

W czym go barziej ni chciwo pycha podniecaa,

A bbenka pochlebców kupa podbijaa.

Chlebem a winem jego ssiad uwiedziony

1 krewny potakiwa, a ten zajtrzony,

i9 Dopinajc powag tym swoje szrubowa,

e czego i jako chcia, na nas dokazowa.

O nieszczliwa bryo opal^anej ziemi!

Co pocztki niesnaskow wcza midzy nimi.

Wielki tw ma iskr ogie zapalia,

200 e dóbr, zdrowia, sumnienia, kilku pozbawia.

Z ciebie poszy pocztki chci rozerwania,

Z ciebie upór, a za nim przeklte pieniania

Gniazda swoje uwiy, bowiem tak swojemu

Mistrz dawny wodze puszcza zapdowi zemu.
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Nieszczliwi rodzicy, co nadziej mieli 205

W sprawiedliwoci sdów i tak rozumieli,

e nad prawo sdzi ich nie miano, doznali,

e fawor prawu panem, gdy dóbr postradali.

Bo ow, któremu wszyscy przedlym czapkowali,

Któremu trybunalscy sdzi si ki'aniali, 210

Zasiada ze wszytkimi, czynic o tym rad,

Jakby iias w swój wnik wprawi i pokryt zdrad.

Ju myli wyszperawszy i serca macali

Naszysz praktycy a to stronie wyjawiali.

Nie by nikt, co by szczyrze radzi do ochrony; 215

Sidami wszytkie byy natknione obrony.

Mowy ich w sdzie byy jadem napojone

Strzay miertelnym, sowa wgle rozpalone.

Na nie jako guch czek sta; dotknionemu sowy
Nie pozwolono czyni nieszczsnej obmowy. 220

Snadno tymi drogami wszytkiego dowiedli,

Co kolwiek przedsi wdzieli i na co zasiedli.

Aby przynamniej przesta kiedy byli chcieli,

Ale co raz tym wicej, tym barziej hardzieli.

My chleba pozbawieni tylkomy wzdychali, 22-.

A ci spraw kilkadziesit co rok zaczynah.

A nawet ju tak lekko z nami si rzdzili,

emy im i szlachectwo w paczu wywodzili.

Oniemia wtenczas czowiek i spon w aoci,
Oczu podnie nie mogc peen zelywoci. 230

A przecie nami jzyk szczekacze czesali^;

Przecie temu mistrzowi bbna podbijali.

Despekty nasze byy, czste urgania,

Ich karmi, a jedyna rozkosz zapalania.

Tak kogo ty uderza, oni dobijali, w.-,

I jawnie palcem na miech ludziom podawali.

A te cnota nakoniec nieszczciem strapiona,

W staej sile na taki szwank jest przywiedziona.

* Dopisa Trbecki: >Jurystowie, na których najbarziej wszdzie

invehit«.

Wirydarz 11. 23
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A podobno te twoje strzaJ pchn z ciciwy,

240 Dla przykadu na naród hardy, Boe ywy.
Bomy o takim wyszciu tej gry nie myhh,
Ty w serce patrza, tob bdziemy wiadczyli.

Ty pono chcia, by hab na sobie widzieli,

A skromniej za o sobie po tym rozumieli.

245 Bo zy starych rodziców wiadro twe wylao

Na eb jego, a sia wnet si zego stao.

Ale jako za jego, tak za me niestoi,

Bo si cikich sdów twych winna gowa boi.

Wanie jak omn ziemi pugiem rozsypuj,

250 Tak si me utrapione koci rozsypuj

Strachem mierci okrutnej a susznie, bom krzywy,

Cho si wierc, cho padam, nie miabym by ywy.

Bowiem co po statucie, jeli na wystpy

Moje przez spary bdzie patrza urzd tpy.

256 Nie ma wyszcia przystpu, Boe, moj obroca,

W tobie ja samym dufam, zmiuj si do koca.

Sodkie s twoje prawa, Boe, dane ziemi,

Bo zysk, sawa i pokój wszdzie id z nimi.

Wiedzc o cnocie w sobie, przed tyraem nikomu

200 Nie zajrza bogactw ani kosztownego domu.

Cnota w ubóstwie czoo wesoe stawiaa,

Serce w nieszczciu, w smutku ochod dawaa.

A teraz co mam, przebóg? Przebóg, nago moje

Widz i oczy ludzkie, a kryj twarz swoje.

266 Uleciae mi gruncie wesela prawego,

Ucieka mi ochodo sumnienia wolnego.

A po tobie, chociam tam, gdzie na lutniach graj.

Gdzie dobra myl, kdy miech i kdy piewaj,

Dwik mimo uszy leci, a mc^l je zakryty

270 Serce smutne i mieni w ó obiad obfity,

Cwaa we bie i cho mi z sob kto zawabi,

Tam gdzie drogo dla wczasu ciany swe jedwabi,

Cho na okrt budowny, cho na konia wsid,

Troski z okrtu, troski z sioda nie pozbd.
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Niewysowionej Boe dobroci, ty moje 275

Cnot mi wro i utwierd sam prze lito swoje.

Uly sercu, klore tkwi w takowej niewoli,

Twojemu miosierdziu, twojej asce kwoli.

Daj znak askawszej twarzy twojej, wieczny Boe,
A on mi w mych kopotach cikich podpomoe. ;»o

Ludzkich si grób nie lkam, ani praktyk boj,

Twej tylko aski ebrz, o t same stoj.

Gdy nie zechcesz, niech jak chce na mi si wic sadzi

Pan najwikszy, sw si nic mi nie poradzi.

Nie daj tylko (>dmiotu probom mym, postrzeg, 2&5

e kogo ty zasaniasz, oni nie dosiga.

Mam ja w tobie nadziej 1 serce mi tuszy,

e przecie nazad prdko nieprzyjaciel ruszy.

e mi z moich trudnoci, panie, wyswobodzisz,

I upadem zawisnych oczu nie ochodzisz, 290

Dasz ulg w twoich skrzyde askawej zasonie,

A w tym niech i bystra zapalczywo sponie.

Przywrócisz mi powag i miejsce uczciwe,

I ucieszysz z swej aski serce frasobliwe.

Mówiem ustpujc, nadzieja w czowiecze 295

Próna, niepewna, tylko Bog zici, co rzecze.

Bo gdy mi mym nieszczciem za moj grzech frasowa,

Ksie ani pan aden, cho chcia, nie ratowa.

Co sugom dobrym winni cnothwi panowie,

W" tym si icili, bodaj umrze za ich zdrowie. 300

Ale dokde nie chcia, darmo pracowali;

Dobrze chcieli a niechcc w ndz wprawowali.

Tak ty trafiasz, gdzie boli, lecz ojcze askawy.

Nie do koca zatracaj, przecie ja z twej sprawy

yj. Waem swej stray ty mi osypowa, 300

Bom w ci patrza i w trwogach mych nie odstpowa.

Tak, gdy zechcesz, wstyd zdejm i nieprzyjaciele,

A mnie wesoa posta zakwitnie na czele.

Chociam straci, gdy tylko skonisz oko twoje,

Jeszcze drugim zostawi niedojadki moje. 310

2S*
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Zdarz tylko niech z cieek twych wicej mojej nogi

Nie spycha przeladowca nieprzyjaciel srogi.

Zdarz, niech w rzeczach niepewnych nie szukam pewnoci,

Niech w dal nie zachodz od twojej wiatoci.

815 Niech jako skaa stoj i niechaj nie mog
Nog mych zepchn gwatowne wi;itry adn trwog.

Ty sam do skutku przywied przedsiwzicie moje,

Przez najvvitsze, o Boe, miosierdzie twoje.

Chciej tak zaws/.e umys moj obraca ku cnocie,

32J By si wicej nie chyli nigdy ku sromocie.

Ja si bd nad wol ludzi nieyczhwych

Jeszcze liczy w regestrze na wiecie szczUwycii.

I ztd bd moc Iwoj i dobro wyznawa,

Gdy ty duszy i ciau ask l^dziesz dawa.

825 A wy co w swym rzemiele faszu si uczycie^,

[ zdrad swych '^oto majc rogi swe wznosicie,

Przestacie szczypa darmo a aujcie raczej

Praklyk swych, które ludzi wwodz do rozpaczy.

Który kiedy z was prawd rzek nieboszczykowi?

330 Który gani? wszyscycie winni jego gowy.

A teraz kam na ;noj kark coraz nowy pchacie,

Co z nim zyszczecie ^'arze, to sobie schowacie.

Przestacie; chytr rad i szkodliw mow
Obróci Bog na wasz niepotrzebn gow.

835 Jeli ze mn do cnoty wzad si nie cofniecie.

Kady z was w swojej zdradzie prdko si uplecie.

Boe, gdy bystrym zbem szarpa nie przestan

Cnotliw-szych, zgin przecie tw okrutn ran.

Harde myli, które w nich tak barzo wezbray,

340 Przykad dawny z tej mierci bd powtarzay.

Stulisz pici ich gby, dasz zna, e zapata

Jest cnocie, ie sdzi nie zapomnia wiata.

Ja dzikuj a oni niech si gryz. Panie,

e odtd próne byo o mnie ich staranie.

S4.5 Silili si, pacili, gryli, mordowali,

* Dopisano: »Na praktyków inweklywa*.
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A darmo, bo e broni, snad nie rachowali.

Sdzi \ jelicie fawor prawem nakrywali,

A przeciw chudym praktyk chcc nie zabraniali,

aujcie, ecie jednych nad drugie sdzili,

Bocie tego co i ja grzechu winni byli. sso

Wy, cocie nad suranieniem dozór piastowali

Anicie stronom przestróg potrzebnych dawali,

Macie win, bomy std nie czuli si w zoci.

aujcie i zgorszenia i mej nieprawoci.

Sdów boych nie procie ze mnie, ale raczej 3.'..=)

Procie, niech Bog mych cikich wystpków przebaczy.

Rodzicy, jeli ukon i powolno moga
Nieboszczyka zniewoli a z tego was zbv;da

Nieznoszca niewolej ziemiaska swoboda,

Zapacia sowicie to nam cika szkoda. .^!;o

Poszo wsi kilka, sawa, poytek; zostaje

Trwoga w duszy, przed któr serce zawsze taje.

aujcie a niech dalej nie karze Bog, procie,

Do którego nog swoje za mn mody wznocie.

Wszyscy, cocie nieskromne obyczaje zn;di 30.=.

I na brzydk odmian suszniecie S[iluw.di,

Odpucie, padem srogo, a aujcie raczej,

Nie z swej woli, lecz barziej przyszo to z rozpaczy.

Ja Boga przeprosiwszy pozwol wam na to.

Niech na ciele karanie winne cierpi za to. 370

Wy jeli o mej krwawej mierci zasychniecie,

Sprawiedliwoci to wic boskiej przypiszecie.

A jeli o mym zdrowiu bdziecie sychali,

Ze mn bdziecie pask lito wyznawali.

A ja w nadziej bo tam id, gdzie srogie rs

Nastpiy krwie chciwe na si wojska obie.

Co bd, to bd, w tobie, Boe moj obroca,

Ufam, dawco i zego i dobrego koca.

« Dopisano: Na sdziów, przy w. 351 Na duchownych; przy 357

Na rodziców
;
przy 365 Do wszytkich rzecz swoje obraca

;
przy 376 Do

potrzeby z Hiszpany natenczas si gotowa.
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915. Rekurs z Indiej do Niderlandu wprzód, po tym do Gdaska
post exilium quindena]e Krzysztofa Arciszewskiego.

Chwal bd Bogu,

e dom w naogu

Zym zostawiajc,

Wygnaniec smutny,

5 Na mord okrutny

Swój narzekajc,

Szuka tak chciwie

Umrze uczciwie

Boga bagajc.

10 Chwaa bd Bogu,

e mi z naogu

Sam dwign zego,

Co hab, godem
Pachn i smrodem

15 Pogrzebu zego

I dzi rozpaczy

Puszcza nie raczy

Do serca mego.

Chwaa bd Bogu,

20 Cho jak z poogu

Goy bywaem,

Zdrów lat pitnacie

W ziem kilkanacie

Wojsk pilnowaem.

26 e si mej skroni

Kady miecz chroni.

Sto kro doznaem.

Chwaa bd Bogu,

Z cudzego brogu

so Ten mi je dawa.

Z tego si chleba

Chudszym jak trzeba

Obrok okrawa.

I do.slawao.

35 Cho si mniej zdao,

Bo hojnie dawa.

Chwaa bd Bogu;

Ten mi z barogu

Wziwszy tak wodzi,

40 e czeka zego

Najmocniejszego

Zb mi nie szkodzi.

Cho si pukali,

Nie dopinali,

45 Caom uchodzi.

Chwaa bd Bogu,

Z wstydem oogu
Odbiegiwali,

Co mi nim bardzie

50 Ku mojej wzgardzie

W piecu macah;

miechu u dworów,

W sdach faworów

Przypacywali.

55 Chwaa bd Bogu,

Przyciera rogu

Ludzkiej zej woli,

Co królowali,

Praw uchylali,

60 Mojej czci kwoli

Stronom pacili

I chlebem czcili,

By mi zgadziH.

Chwaa bd Bogu.

65 Prdzej rarogu

Nawy latay,

Gdy mi do wschodu

To do zach(jdu
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Zdrowo stawiay,

Gdy z armat mnie 70

Z szturmów potnie
Mnie wynaszay.

Chwaa bd Bogu,

Z ostrego gogu

Szpad, pile tyraskich. 75

Gdzie mnogi zmiera,

Jam ró zbiera

Moc rk paskich

I dumy hardych

Toczyem twardych so

Furyj hiszpaskich.

Chwaa bd Bogu,

Zamku, ostrogu

Ameryckiego

Nie odchodziem, 85

Gdziekolwiek byem,

Niedoby tego.

Wojska hetmani

PadaU sami

Z sprawy rk jego. 90

Chwaa bd Bogu,

Ju znowu w progu

Ojczyzny mojej

Czuj jej dymy,

Widz kominy 90

Rodziny swojej

A ci pomarh,

Co oczy darli

Nimi po zbrój ej.

Chwaa bd Bogu, 100

Gdym ju na rogu

Europskiej ziemi

Stan, witali

Wielcy i mali

Czciami ronymi,

Lecz pojrz dalej,

Ali si wali

I sd za nimi.

Chwaa bd Bogu,

Znam, dla naogu

Przestpstwa mego

W po mej radoci

Jem te gorzkoci

Z sdu boego.

Id na nice

Wsze obietnice

Króla polskiego.

Chwaa bd Bogu,

Z inszego stogu

Aza chleb zdarzy.

Kto panu swemu

Ufa samemu,

Wszak si nie sparzy.

Bez cnot o wiary,

Ksie poczwary,

Niech si bies swarzy.

Chwaa bd Bogu,

I bez pierogu

Wszak z powinnoci,

To nam je trzeba,

Co daj nieba

Z boskiej litoci.

Darmo si puka.

Kto wicej szuka,

W dar suszy koci.

Chv\'aa bd Bogu,

Choby twarogu

Chlebu suchemu

Nie dostawao,

Na stron ciao, 140
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Su duszo jemu. Wspomó, niech moe
A ty, o Boe, Czek sprosta temu.

916. Fructus paradisi; fructus ventris.W wetami zwiód Ew, Ewa wetem ma,
Panna fruktem ywota swego strua wa.
Tej wet wieczny da ywot, bo rajski mier zrodzi,

I tak wet wetem wzi met, by wiecznie nie szkodzi.

917. Z aciskiego do Najw. Panny.

Lub ci powszechnie zowi pann nad pannami,

Bogosawiesza ty jest midzy niewiastami.

Acz wielka, e jest pann, ale wiksza chwaa,

Przy zupenym paniestwie e matk zostaa. I. T. T.

Ex Oveno.

Virgo beata hcet communi voce voceris,

In muheribus es tu benedicta magis.

Nil mi prodesses, si tantum virgo fuisses,

Quantum at profueras, o quia mater eras.

918. Item z aciskiego do teje.

Oblubienic Bogu, matk ojcu swemu,

Córk jedyn jeste synowi wasnemu.

Panny acz nie bez ma dostaa imienia,

A za matki tytuu bez ma zczenia. I. T. T.

919. Alio modo.

e oblubienic Boga, wielka twoja chwaa,

I e si matk ojca, córk syna staa,

Lecz i to cud nie mniejszy, e pann w maestwie.
Jako i to, e matk w prawdziwym paniestwie. L T. T.

920. Ex Oveno.

Sponsa Dei, patrisue parens, et filia fili,

Virg() Ilon absue yiio, mater at absue viro.



DODATKP).

Str. 10, nr. 6 epigram wyjty z Ausoniusza (edid. Peiper

1886) str. 316, 15 (siiperfit, nie supersi).

Str. 15—21, nr. 31. Temat znany ogólnie, por. u lzaita
Logaua, Sinnspruche (1654): »Den Geizhals und ein fettes

Schwein Sicht man in Tod erst nutzlich sein«, i t. p. e ale-

goria si podobaa, wiadcz jej przedruki; obok petersbur-

skiego jest w Osoiineum inny, z drugiej poowy w. XVII: Ana-

tomia abo stosowanie czowieka akomego z wieprzem karmnym^

4 karty. Przytaczam waniejsze odmianki: w. 5 dziki] druk

w Osol. bystry; w. 26 i 35 ivyivracaj, nadziewaj] zioywracay,

znadzieiiiay (tyle co powywracaj, ponadziewaj); 42 szelgi]pieni-

dze; 60 yje] zywie (starsza forma!); 61 szuka] ciska (tak

lepiej!); 77 czsto] czste (!); 108 skrzywi] skrzywi (!); 126

nienalazszy] niendldioszy (starsza forma); 130 tam wszdy] tóm

wszedszy ; 150 ivysaiviaja] ivystdtvidi; 152 i 154 bierze] me-
dzie; 161 bo to rozdali] bo to w Cac dali (staroytna forma!);

168 i jako strzelaj] y tak z niey strzeldi; 180 na bruku] tia

^ Dodatki ponisze zawieraj najrozmaitsze uzupenienia i obja-

nienia. RyczaJtem wymieniam tu kilku autorów nowszych, powoanych
w Wirydarzu 1, jako to: Niemiec, poeta aciski Nieodemus Frischlin

(1547—1590, synny z tragicznego zgonu); Joh. Oven (1560— 1622, Mar-

tialis britannicus przezwany); Neapolitaczyk Joannes Pontanus (1426

—

1506); Niemiec prawnik Otto Melander (Schwarzmann, zmary r. 1640,

jego iJocoseriac wychodziy nieraz, n. p. r. 1626); Jac. Torelli Fanensis

jest mi nieznany. aszcz (Wirydarz I 26), umar r. 1649; Rona (I, 36)

zamordowano na Podgórzu okoo r. 1640; Teofila Ostroska (I, 61). z domu

Tarowna. umara okoo r. 1620.
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Burku; 181—184 przestawione w druku: A widzisz iak sie tu

icielom i t. d. Widzisz ze ten wieprz hy i t. d. Po w. 200

opuszczono w rkopisie dwa wiersze:

Drcz sie y i, rdchui, kreldia,

Widn, schn, gód mrc chciwie ^przyczyniaj.

206 jednaki] iednako.

Str 22—24. nr. 35. Takie »kuchenne« arty bardzo po-

pacay; w broszurze »Uciechy lepsze i poyteczniejsze, anieli

z Bachusem i z Wener, przez P. H. P. W.« (Kraków 1655,

10 kart), skary si w drugiej > uciesze* kucharz na ywot
utrapiony, na pragnienie i mki piekielne, i ucieka, gdy mu
podano dugi regestr wszelkich niemoliwych potraw (pold-

wice szerszeniowe i t. d.) ^

Str. 26. Dziwy abo absurda, w innym rkopisie spocze-

snym (Jagieloskim nr. 116) czytamy jako wiersze Cuiusdam

Szofrankowicii podobne: » Wrona jedzie do króla na wozie

przez morze, Wilk te w taniec koz wiedzie na powrozie.

Niedwied siedzi na warsztacie boty atajcy, A wieprz cho-

dzi po rynku tabak przedajcy i t. d. Staa si nowina tego

misopusta, Koza z wilkiem tacowaa, wielka to rozpusta i t. d.—
niby najdawniejsze » krakowiaki*.

Str. 29, nr. 62 i 63. Pierwszy wiersz powtarza si w zbio-

rze anegdot p. t. »Co Nowego*, str. 98 (przedruku), zamiast

tandem czytamy tu lepiej tam bene; w nr. 63 jest aluzia do

'lex Julia de adulteriis coercendis s. de pudicitia' cesarza Au-

gusta z r. 736 czy 737 a. u. c.

Str. 31, nr. 69. Wobec zgorszenia, jaki zwizek ow wy-

woa, mona wiersz ten niemal w kadej Silva Rerum szla-

checkiej XVII wieku napotka. Raz tylko pod wierszem »IVIa-

estwo w zwizku krewnoci a. 1638* podpisano autora:

»Stefan Policki moj osobisty przyjaciel napisa to*. W innym

rkopisie, Osolineum nr. 4502, k. 204, b, znalazem dalszy cig

historyi p. Grudziskiego:

1 Podobne, ale krótsze arty, w rek. Osoli. nr. 889, gdzie w •Ga-

zetach polskichc po innych artach opisuj bankiet: wierlowan mrówk
do podlewy, nogi musze czerwono i t. d.
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Nasz pan nakielski po stopniach wychodzi

Z grzechu, bo widzi, e si to niegodzi:

Z wujeczn siostr mieszka, grzech to jest miertelny.

Dla tego koncept wymyli subtelny.

Porzuci bab, a wzi mod sobie, 5

Lecz cudz on, ale i w tej dobie

Widzi, e to grzech by cudzoonikiem;

Zabija ma, nie chce by grzesznikiem.

Panie Grudziski, chcesz dostpi nieba,

To jeszcze pewnie ojca zabi trzeba! 10

Str. 33, nr. 73, w. 22 ód napierajc na rufina, naley

chyba czyta Btcfina (minister Arkadiusza, znany z zdrad

i okruciesi wa), przenoni tyle co na niebezpieczn przygod?

;

tame amphihologia »zagadka« (w nr. 75), dwuznacznik.

Str. 36 w. 3 z góry. Yerofia i Placentia, niby od prawdy

i schlebiania nazwane. Tame, nr. 91 i 92, obcego wyrobu,

jak wiele tych aciskich wierszy w Wirydarzu; konstrukcia

tych wierszy taka sama, jak w napisie, niegdy na faciacie

Samborskiego ratusza umiesczonym:

Hic locus odit, amat, punit, conservat, honorat:

Neuitiam, pacem, crimina, iura, probos.

Str. 39, nrr. 100—104, por. niej uwagi do str. 73;

nr. 104 zagadka o pawiu, por. w »Zwierciedle saskim* i t. d.

ks. Marcina z Kiecka r. 1610: »std owa przypowie (o pa-

wiu), gos ma djabelski, pierze anielskie, chód zodziejski*.

Nr. 111— 118. Igraszki podobne (por. Raki Kochanow-

skiego i i.), popacay bardzo w w. XVI i XVII, nie tylko u nas.

I tak nr. 111 jest wyryty na kamieniu ratusza Nowomiej-

skiego w Pradze, a czytamy go równie w rkopisie czeskim

ok. r. 1550 pod tytuem 'Retroversus legibilia'; nastpuje

tame inny:

Otto tenet mappam madidam mappam ten6t Otto

(por. eskt Lid, tom XVIII, str. 308, r. 1909). Najsynniejszej

igraszki podobnej, St. Niegoszewskiego, nie poda Wirydarz;
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za wiersze te, opowiada B. Budny w Krótkich a wzowatych
powieciach (1631 i i.), otrzyma Niegoszewski dar niemay od

senatu weneckiego:

Si bene te trades, sedes sed arte tenebis^

Et si se retro feret, utere forte, resiste.

Najobszerniejszego i najsztuczniejszego raka aciskiego

napisa Andrz. Zbylitowski w Epinicion na wiktori byczysk
z r. 1588, por. R. Abicht w yciorysie poety (Archiwum do

dziejów literatury etc. X str. 8); polskie (na lutrów, Arian,

Mari Ludwik i pann) bywaj liczniejsze i dusze (por.

w Wirydarzu I nr. 155), ale mniej zawie.

Str. 60, nrr. 176 i 177. Wiersze Rafaa Leszczyskiego

wojewody bezkiego, i Andrzeja, syna jego, wojewody derp-

skiego, bywaj po rkopisach pobone, okolicznociowe i swa-

wolne; najobszerniejszy to »Lament« (Andrzeja) na mier
ony, Koreckiej (córki Samuela, zabitego w Stambule), mimo

sczerego alu i naladowania Kochanowskiego, dosy prozai-

czny (rkopis jagieloski nr. 116, str. 177-179); nie y z ni
i dwu lat, wychwala jej cnoty i pikno, yczy sobie rychej

mierci, gdy bez niej nienia dla niego ycia. Ale wnet si

pocieszy, bo na str. 209 tame, jest ju inny wiersz jego

>Do wdowy, by jego on bya* {Leszczysk zosta, Heleno,

ma rada; Imi to znaczy, e nie za porada, Ty lez ja czy*.

i t. d.). Poniewa jednak Niesiecki pisze o Andrzeju: »m wy-

mowy gadkiej, poeta w jzyku ojczystym swego wieku mi-

dzy pierwszymi* (umar po r. 1648), wic przytaczam z r-

kop. Czartor. 1888, k. 124, wier-z jego na ogród klimuntowski:

Obaczywszy ja ogiod w Klimuntowie

Zawstydziem si, em ow w Zaklikowie

Wyniós tak bardzo. Któ tu w to pogodzi?

Poniewa si sów zapiera nie godzi,

i Nie zapr, ale wyo je snadno.

Swoja tamtemu niech krasa zostanie

I krasy jego rymem opisanie.

Rónica jednak midzy oba tymi,

Jaka wic bywa midzy bogatymi.
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Nie ubogi to, kto ma sto tysicy, lo

Ale bogatszy ten, który ma wicej.

Nie pr, em pisa na podwojach jego,

Ze w Polszcz niemasz ogroda takiego.

Szczera to prawda, e ten nie jest taki,

Lecz e pikniejszy, dobre tego znaki. 15

Bo w tamtym ludzie uciech sw maj,
I to ci, co si mniej na rzeczach znaj.

Tu zasi z mdrszych który si nawinie.

Przyzna, e cieszy bogi i boginie.

A ktobykolwiek przeczyi temu z ludzi, 20

Tego Antoni niech kijem wycudzi,

Krom wielkich panów, przepuci tym przydzie,

Bo si im wszytko, to i szale zedzie.

Owychby raczej wysmarowa smolno,

Go sobie winni, e im nic nie wolno. 25

Ale si szczerze wol wywie z rzeczy:

Zgoa to w Polszcz oboje nie grzeczy.

I wolno wszytko i nic nie by komu.

Zaczym. Antoni, nie przepu nikomu!

Tego (JiWP. Andrzeja Leszczyskiego wojewodzica beskiego).

Nie godzi mi si tyru przepomnie zacnego,

Który wyszed z ust mdrych monarchy wielkiego.

Postrzeg a ono Pisarz w ucho raz jednemu

Szepce Piecztarzowi, szepce i drugiemu,

Dodajc rady, cho mu nie day boginie 5

Napi si z rzeki, która z Helikonu pynie.

I rzecze, nie zy to tu wizerunek mamy
Dwuch apostoów, co ich czsto widywamy,

Mateusza z ukaszem, bo za jednym woem
Ten rajca a za drugim staje si anioem. 10

Nie powiem kto kim i czym nieborak lub za tym

Lub za owym, bo milcze naley mi na tym,

Lecz si acno domyli, bo wszytek wiat widzi,

Za którego z nich rozum Polska si nie wstydzi.
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Tego.

W zamku czyniono niedawno t wzmiank,

e w Polscze niemasz nad Podkanclerzank.

Ja() tego nie wiem, ale to wiem zgoa,

e gdyby skrzyda wzia od anioa,

Potrzeba, by im odmieni imiona:

Niby by anio, a anioem ona.

Wydrukowano to z drobnymi odmianami jako wiersz

A. Morsztyna w wydaniu 1883 r. i dodano:

Item.

Nie dziwna, e ty sercom i ludziom panujesz,

Nie dziwna, e i mnie swym wdzikiem hodujesz.

Wiedziesz rod z tej krwie, klor gdy sobie obraa

Polska dwunastu, wielu panowaa.

W rkop. Czartor. 1888 nastpuje po wierszu na Pod-

kanclerzank jeszcze dwuwiersz

Na polsk gow kudat.

Wzie siestrze warkocze, wemi i co wicej:

Niech ona chopem bdzie, a ty bd kpem chci (!)

moe równie A. Leszczyskiego (na »kudatego« Wadysawa
Reja?). Po tym nastpuje w rkopisie ow mdry wiersz poli-

tyczny, ,Non fecit taliter ulli nationi' (wydrukowany jako Mor-

sztynowy 3tr. 186), co z trzpiotem i mokosem, ówczesnym

autorem Kanikuy, mao Ucuje: ten i nastpny wiersz »Na po-

spolite ruszenie« przypisabym równie A. Leszczyskiemu.

Ojciec jego, Rafa, wojewoda belzki (um. r. 1636), jest autorem

przeróbki Rartasowej Judyty (Judith, w Baranowie w drukarni

Andrzeja Piotrkowczyka — nie krakowskiego, znanego druka-

rza, katolika, lecz ronowiercy, co o ,Gratis' Broscjuszowy

w cikie si dosta opay — 1620, nie 1629!), i nie jest to

dzieo Jana Ostroroga, jak Maciejowski mylnie sdzi, zwie-

dziony sowami dedykacyi: e ci Ostrorogow po miym bra-
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cie moim ludzie zow — jakby brat zawsze tylko rodzonego

brata oznacza, przecie i szwagra i i. tak nazywano! o tej

przerojjce pisa, acz niewyczerpujco. T. Grabowski w pol-

skiej literaturze kalv/iskiej. Inne wiersze Rafaowe s w rko-

pisie Jagieloskim nr. 116, k. 105: Hymn na Boe Narodzenie:

Ten co pocztku niema ani koca,

Któremu suy wschód i zachód soca,

i t. d., a koczy:

Potym. gdy z ciaa duch bdzie wychodzi.

We go tam, gdzie by. nie si narodzi;

tame 129 tumaczy wiersz aciski na zdobycie Magdeburga

przez Tillego (» Pann bdc cudzego oa nie zaya« i t. d.);

169 pisze o herbie rzymskim (»Poki na wiecie mstwa do-

kazowa A okoliczne narody hodowa* nosi w herbie ora,

teraz mioci suy, Przeto niech odtd wróbla w herbie nosi!);

209 (»SGyo nas dwaj chopcem jednej pani, Ale on lepiej,

bom go zasta na niej* i t. d.); 210 »0 jednorocu przykad

to prawdziwy* i t. d., wszeteczne; Szturm, równie (»Szturm

powsta na powietrzu a w tym strachu pani« i t. d.). Zgrabny

czterowiersz jego na mier Zygmunta III, z innego rkopisu,

zob. Dzieje literatury I, str. 294. Do poezii > Leszczyskiej*

nale w Wirydarzu jeszcze nrr. 122, 137 i 248. Straszne in-

wektywy na starego Bogusawa Leszczyskiego zmarego r. 1639,

napisa w formie nagrobków w imieniu pozostaej ony Maks.

Przerbski, wojewoda czycki (w rkop. Osolin. nr. 237).

Str. 70 i 71, mr. 213—217 i 219: i w dalszym cigu

Wirydarza wzito niejedno jeszcze z »Co Nowego*, n. p. str.

Quomodo amittitur amicitia?; str. 91, nr. 238 art na je-

dnego (z wierszem) i t. d.; ogóem midzy aciskimi najwi-

cej obcego materiau, i tak powtarza si nr. 239 (askiego)

w Ogrodzie W. Potockiego; nr. 271 jest napisem jednej fraszki

tego; nr. 286 przeoy wolnie W. Potocki w Ogrodzie I. nr. 299

(Skrupulat w oenieniu) i t. d.

Sir. 71, nr. 218 Natura rusticorum, por. w rkopisie pe-
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tersburskim ,Nihil et omnia', str. 287 ,Kady wiejski chop

jest miles in taberna, slultus in ecclesia' i t. d. W tyme r-

kopisie (z pierwszej poowy KYII wieku; sygn. Ronojzyk.

XVIII folio nr. 21), wymieniono jako autora owych synnych

»Regni Poloniae epitheta* (w Wirydarzu I str. 127 bez nu-

meru, Regnum Polonorum paradisus Judaeorura etc), >Stani-

slaus Zarba capitaneus graboviensis«.

Str. 71, nr. 221 i 222. W przy pisku pomylono numery:

zamiast 216 i 217 naley czyta 221 i 222; tak samo jak

w rkopisie Akademickim nr. 865 czytamy t zabawk i w r-

kopisie Osoliskim nr. 196 na k. 34, czego Plebaski (str. 45)

jako »amigo\vki« jakiej nie odgad.

Str. 73—83. nrr. 225 i nn. Zagadki niektóre krótsze,

przetumaczono tu ze zbiorku stu zagadek, przypisywanego

jakiemu Symphosiuszowi, poecie V wieku (por. Syraphosii

aenigniata, wydane n. p. w Baehrensa Poetae minores IV str.

365 i nn.), albo, mylniej, i Laktanciuszowi; i tak nr. 5 Glavis;

6 Gatena; 13 Tinea; 14 Funus (w druku Wirydarza naley

interpunkci po wierszu pierwszym skreli); 15 Papaver; 18

Vipera. Zagadki nr. 28—39 powtarzaj si w rkopisie pe-

tersburskim, Ronojzyk. XVII folio nr. 110 (Zauskiego nie-

gdy), p. t. Silva variarum curiositatum (bya r. 1705 w za-

stawie u Szymona Mmasowicza). gdzie po » Gadkach A. Mor-

sztyna* (str. 1076 i nn.) id na str. 1081 >Gadki inszego ga-

tunku* (siedm krotkicli: dym; lod i t. d.), a od str. 1083

»ZwierzYniec«, tesame gadki »zoologiczne«, co w Wirydarzu,

a wic: limak (przedrukowany jako zagadka Morsztynowa

w wydaniu pism jego warszawskim, bez 4 o.statnich wierszow).

Bawó; Daniel; Zajc; Jele; Tchórz; Królik; Kuna; Sobol;

Popielice (drukowane mylnie jako Morsztynowe); Gronostaj

(tosamo). asica (w druku tylko 4 wiersze), mylnie zamiast

aski (paskiej); tekst Wirydarza poprawniejszy na ogó ni

petersburski (n. p. w. 1 aski Mnie pisz, w. 4 ja mnych
ludzi, w. 6 niema i t. d.).

Str. 106, nr. 274. To samo czytamy w rkop. Gzartory-
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skich nr. 362 k. 663, tylko w drugim wierszu po metulas do-

dano: cancros imitare legendo.

Str. 109, nr. 287 wiersze Ausoniusza, w drukach a.
dodano w w. 1 atgue a w w. 5 a matre zam. a Mart ; w. 7 i 8

victa iurget; do nr. 289 por. Pseudoausoniuszowe nr. 5 i 6

(Ausonius edid. Peiper 1886, str. 422).

Str. 110, nr. 292. Po innych rkopisach wymieniaj

w ostatnim wierszu zamiast Zubrowskiego (?) Szhchtinga (po-

et?). Wiersz podobny do nr. 224 (o waciwociach piknej

kobiety); rkopisy jego wylicza Plebaski, O. Karmanow-

skiego wiersze, str. 18; w jednym wymieniono jako autora

Hieron. Morsztyna.

Str. 116, nr. 298. Drukowano ten wiersz, ale krócej,

w warszawskim wydaniu A. Morsztyna, najnies-luszniej jako

zagadk; jest to paszkwil na pann Stanisawsk (pani War-

szyck) z powodu rozwodu, jaki opisaa ta pani sama w wier-

szowanej »Tran3akcii jednej sieroty* (rkopis w Petersburgu).

Paszkwil ten po rkopisach bardzo czsty, mianowicie w tej

krótkiej formie w 10 lub 12 wierszach; w Wirydarzu i na-

stpny wiersz, nr. 299, tu naley; przytaczam jeszcze jeden

peniejszy tekst z rkopisu jagieloskiego, nr. 116, str. 561 i 562:

Tren JMP. Panny Stanisawskiej po rozwodzie swoim z JMP.

kasztelanicem krakowskim.

Pannam, bo ma nie mam, alem przecie ona,

Bo yje ten. ktoremum bya polubiona.

Wdowam, bo ma trac, a to ju ku wierze

Trudna, em wdowa, bo mi mier ma nie bierze.

To nowina, em wdowa, a nie przy aobie,

Bo lua nie mam ni w trumnie ni w grobie.

To cud, em prawa panna w prawdziwym maestwie,

To nieszczcie, em ona przy swoim paniestwie.

Kto nie wierzy, em panna, bd tego miaa

wiadkiem, kogo dziewictwa panem bd znaa.

I to za cud do wielki potrzeba szacowa,

e by stróem paniestwa ten, co go mia psowa.

Wirydarz II. 24
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Wielki kredyt zaprawd trzyma przy mym ciele,

Którego nigdy dotkn nie way si miele.

ó Trzymaam mu przysig i dosy statecznie.

Pozwalaam maestwa zaywa bezpiecznie.

On tak jak nieywy dba o to igrzysko,

Ktoregom nakaniaa do zapau blizko.

Nie mogc si doczeka w tera jego ochoty,

o Trudnora miaa przetrzyma w dalsze lata cnoty.

Na rozbrat t to przyja przyszo pomiarkowa,

Innego sukcesyj tak udarowa.

Który, wiem, powetuje opusczone lata

Modoci przetrzymanej; zayj z nim wiata.

5 Lubo to senatora synem jest wielkiego.

Lecz do paskiej powagi honoru maego.

Nie równie go fortuna z dostatkiem dzielia.

Macierzystych dubr sia, ojczyste odcia.

Na mudzinach, cho mae, jed dla ich cnoty;

j W karoce przybieraj niemae dzianoty;

Ten sanek nie pocignie, cho mu pomykaj
Na znacznej lizgawicy i samy biegaj.

Str. 118, nr. 303. Temat, opracowany nieraz przez poetów

staroytnych, n. p. u Pseudopetroniusza fragmentum 30 i i.

Karmanowski naladowa widocznie Lucreciusza, miejscami

dosownie, por. IV, 943 seqq.: Et quo quisque fere studio de-

vinctus adhaeret... in somnis eadem plerumque videmur ob-

ire... nautae cum ventis degere duellum... nos agere hoc au-

tem et naturara quaerere rerum semper et inventam patriis

exponere chartis.

Str. 118, nr. 304. Znowu wolny, acz bardzo skrócony

przekad 15 elej^ii z Amores I Ovidiusza; wiersze 9 i 10 nie

najlepiej dodano; z wyliczania licznych poetów pozostawi

Karmanowski tylko trzech, ylra^a chyba dla rymu do.smato^.

* Ztd i z innych rkopisów wydal Plebaski zebrane wiersze

Olbr. Karmanowskiego; pomin? jednak dwa wiersze tego, wydrukowano

niegdy przez Maur. hr. Dzieduszyckiego w dziele o Lisowczykach
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Str. 134, nr. 332. Arian Samuel Przypkowski, znakomity

poeta aciski, przeciwko zby dla katolików przychylnemu

opisowi u^ystawi inny, ostrzejszy opis Hiszpanów i Francuzów,

czsty po naszych rkopisach, który tu przytaczam:

Vera Hispanorum descriptio.

Hispani viri

Truces et diri

Sunt fastuosi,

Cunctis exosi,

Bello impigri

Et vultu nigri.

Fronte horren te

Et fusca mente.

Consiliorum

Utiliorum

Providi cuncti,

Vivi, defuncti.

Lucri tenaces,

Justi spernaces,

Non sunt verbosi.

Sed operosi.

Coeptis constantes,

Gestis praestantes,

Sordidi victu,

Lauti amictu.

Nam fastus veste

Noscitur teste.

Sunt pleni fastu

Non sine astu,

Jactitant genus,

Numerant fenus;

Vix eis sulcus

Est vel bubulcus.

Gens non tam legum

Quam serva regum

Et expers arlis,

Sedula Martis.

Ad arma nati,

Dum fas aetati,

Terris et mari

BelK)rum gnari,

Quo pdem ponunt

Nunuam exponunt.

Excipe blandum

Litus Hollandum

Et Zelandica

Atque Frisica,

Transsiseilana

Et Groningiana,

Utraiectina

Et Brabantina

Oppida, rura,

Litora dura

Brasiliana

Et Indiana;

Traiectum Mosae

Gentis exo3ae

(Krotki rys dziejów i spraw Lisowczykow i t. d., Lwów 1843, 2 tomy),

mianowicie »0 Lisowskich i Konfederackich oitnierzach« I 121 i »List do

Lisowczyka« II, 287 (por. tosamo w Pamitniku Sandomierskim Ujazdow-

skiego »Liiit do Lisowczykow* sir. 413 i 414).

24*
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75

Flebilem praedam

Raptamue Bredam.

Ad mercaturas

Et ad usuras

Pronum, servile,

Yulgus esl vile.

Cauti, fura ces,

Regnis rapaces

Adraovent manus,

Testis Romanus,

Pontifex sanctus,

Novarrae planctus

Et Palalini

Rheno vicini.

Tegunt amores

Sed gratiores

Spreti amicas

Vexant per tricas,

Donec donata

Reddat amata.

Tacent irati

Et provocati

At non diurni,

Sed diuturni

Ultores rixae

Menti infixae.

Religionis

80 Quam region i s

Sunt dilatandae

Et propagandae

Minus intenti.

Zelo ferventi

85 Catholicismum

Et atheismum

Tegunt venena

Ut fide plena

Machometana,

90 Sic gens Hispana.

Inuisitorum

Et monachorum

Tyrannis stricta,

Sica districta

95 In literatos

Et Deo gratos.

Hinc servitutis

Plus quam virtutis

Hispanus sedes

100 Implet et aedes.

Haec Hispanorura

Regua morum.

Yerior

Galii famosi,

Yictoriosi.

Trophaea gentis

Per orientis

Erecta totas

Oras reraotas.

Nunc Christian!

Orbis non vani

Gallorum Descriptio.

Yindices arcent

10 Nec porro parcent,

Donec repellant,

Procul avellant,

Collo imminentem

Europae gentem.

15 Impetu calent,

Indole valent,
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Animo grandi,

Sed vultu blandi,

Gestu decori.

Yenustas ori 20

Dulcis insidet,

Nec mens dissidet

Candida vanis

Yerbis humanis.

Yestitu compti, 25

Ad arma prompti

Et proYocati

Furunt irati.

Cadunt duellis

Tanuam in bellis. 30

Hosti timendi

Sunt non emendi.

Observant leges,

Diligunt reges,

ExcitDe Mauro 35

Corrupto auro.

Adversis fortes

Contemnunt mortes

Et datam pridem

Non frangunt fidem, 40

Etiam Turcis

Maurisue spurcis

Et haereticis

Nedum amicis,

Secus quam feri

Solent Iberi.

Non rebellium

Causa Belgi u ra

Pridem defendunt,

Sed eo tendunt,

Praeda Iberis

Ne Celtiberis

Caedat optima

Neve nos ultima

Seryitus multos

Premat inultos.

Gens Christiana

Fide non vana,

Religiosa

Non scrupulosa.

Quid colat videt,

Fabuias rideL

Seu cucuUatos

Seu purpuratos.

Haec tangit cura,

Ne prisca iura

Calcentur fanis

In Gallicanis.

Haec est Gallorum

Regua morum.

50

55

65

w rkopisie petersburskim (p. t. Torba dworska t. j. Silva

Rerum Beeckich), przypisano tumaczenie drukowane mylnie

Danielowi Naborowskiemu. Inne tumaczenie wierszu o Pola-

kach (Polacy mni Jezd potni i t. d.), jest w rk. peters-

burskim, sygn. ronojzyk. IV, Quarto nr. 22, str. 67—72.

Str. 168. nr. 364. Wiersz drukowali Maciejowski

(Dodatki 178 jako Andrz. Zbylitowskiego, za nim Turowski),
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Mecherzyski (Bibl. Warsz. 1859 II 624 jako H. Morsztyna),

ostatni R. Abicht w yciorysie Andrz. Zbyiitowskiego (Ar-

chiwum do dziejów literatury etc. X. 1904, str. 33 jako »Zby-

litovianum dubium« z rk. Czartoryskich nr. 1888). Tekst

u Abichta poprawniejszy miejscami, ni nasz, co strofy po-

przerzuca (po 4 winna nastpi 7, 8, 9, 10, potym 5, 6, 13,

14, 15, 11, 12); zam. w. 19 siedzenie czytaj icsidzenie; w. 22

czytaj: nie dhizen bdc; w. 31 mam; 32 ciasto i; 58 ania,

browar; 61 sczery.

Str. 179- 189, nrr. 372-381. Lekcie Kupidynowe wyszy

i \x druku, przynajmniej wymienia Indeks ksiek zakazanych

biskupa Szyszkowskiego z r. 1617 »Lekcye Kuidynowe* (por.

tame >Szkatu Kupidynow«). Egzemplarza ich nie odszu-

kano; rkopimienne teksty (trzy: Wirydarz; rk. Czartoryskich

nr. 1888; rk. Krasiskich nr. 8:^5) przedstawiaj dwie od-

mienne redakcie, zgodne a do lekcii 7, potym zupenie rone;

Wirydarz i rk. Krasiskich daj lekcii 10, rk. Czartoryskich

lekcii 14. Odmianki rk. Krass. niektóre zawdziczam uprzej-

moci prof. Ign. Chrzanowskiego.

Do Czytelnika.

Ja z Kupidynowej szkoy Jeli dobrze repetuj,

Idc do domu wesoy Niechaj twoje ask czuj

Radbym, eby mej aciny A ten, komu nie smakuje.

Nauczy si i kto iny. Niechaj po swemu miuje.

Lectia 1. Wiersz 1 lata moje; 3 na pu drogi; 4 Po-

czem piewa; 6 Bryariusza ju; 7 wspominajc Retta kiedy

Due; 9 Ich przywalay; 10 Wbiy; 11 swoje; 17 Apodobnobym

20 inszy do tego; 22 nabonymi; 23 walecznego; po w. 24

wstawione:

Niech to Grochowski z Kochanowskim piewa,

A std si Bielski niech lauru spodziewa.

Ja tobie mirtem i kwiatem róanym
Ozdobi skronie nigdy nieprzebranym.
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Pij z mego zdroju, w którym le uczony

Zamacza gone Kochanowski strony

I dzi si z niego szczliwy wesoo
Napija Morstin, a jam mu na czoo
Kosztowny wieniec z dawna zgotowaa,

Jakiegom jeszcze adnemu nie daa.

28 Piem ze zroda wod. 29 Chodn. 39 miaa si
na to. 42 Kozaczkowie... biegali. 46 Ci zadaj. 48 A lubo (!)

waby w siw skro wlewaj. 51 Sam dziedzic mdre wojuje

poety. 53 Tene. 54 I w bogi trafia którego iim trzeba. 55 Ci

zaraz jako. 57 ku memu (!) stokowi. 60 twojego. 64 strzaek

z harlowney owieki. 65 Pi co celniej szych, pierwsz jako

mierzy. 67 A ta... bya. 68. Uleczya. 70 przecie ostronego!

73 Wszak te i ciebie K. pojmowa. 74 jego. 76 1 std si.

77 Ja si mu. 78 Tak mi. 79 nieby. 80 mieszkaj. 84 i mo-
dzi take. 85 o synu. 87 rytmy. 88 ask... zjednaj. 89 Mog.
90 Strudzonej. 91 A teraz... ugasi. 92 z potoku napój.

Lekcia wtóra. Wiersz 10 dodajc. 12 Zapatruj si

na t oczy rady. 19 I jest ci... k temu. 27 Ja rzec (!). 35

kochania. 37 Pono to... raz sobie. 38 A w tym, 39 dobrze

zwyczaj ony.

Lekcia 3. W. 1 Babo (!) do tych lat (rek. Krass. O Bo-

gini do tych lat). 2 Jue zaya tego i owego. 6 tak wiele

umia. 11 dobrze tuszy. 18 dziwnej. 19 tak wielk czyni we

mnie. 22 wdzicznej.

Lekcia 4. W. 2 panienta (!) w sercu. 4 byo. 6 Ze ona

nad ci niema nic milszego. 7 Czsto. 8 Wychwalajc ci

i smakujc sobie. 11 do przed ni (zam. Stefanie!). 12 I twej

nadziej aski. 18 Niedoszy rozum.

Lekcia 5. W. 8 Dzisiaj mam... mojego. 12 wdziczne.

13 gocia mojego. 14 Z chci przyjmiecie do gmachu swojego.

Lekcia 6. W. 1 O Afrodyty. 7 na potym (nie: poeci!)-

8 Ty mnie jak syna dzi naucz. 10 nie bywaego. 13 A spraw

to, eby nigdy nie ustaa. 14 ale wiecznie trwaa. 16 wszcz-
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tego. 18 przesta statecznoci. 25 zaostrzone. 29 o Wenerzyn.

30 Wisa (zam. ten San); 31 i 32 postawi: nie miaJy Takiej

budowne Krakusowe skay (rk. Krass. cudowne... way).

Lekcia siódma.

Nie raa ask ze ran uczynia,

e sama sów mych sucha pozwoha,

Kochanko moja, bo teraz trzeciemu

Szkoda si zwierza, by najpewniejszemu.

Baczysz to. e ci serdecznie miuj,e ani zdrowia swego nie auj.
To mi o tobie Wenus powiadaa,

Ze nad mi nigdy milszego nie miaa.

Acz okrom tego znam to sam po tobie.

em z ciebie zjedna przyjaciela sobie:

Nie tylko nigdy przedemn nie stronisz,

Ale i dotkn rczki swej nie bronisz.

A jeli czasem, gdy ci pocauj,

Wrzkomo si gniewasz, prawie dobrze czuj,

Ze zwyczajowi folgujesz dawnemu,

Nie przyrodzeniu albo chceniu swemu.

Jednak chociaje te uciechy wszytkie

Maj swe wczasy, maj swe poytki,

Przecie i na tym szczcie nie przestaje.

Chcc czego wicej, znak nam jawny daje,

e w mioci jest co tajemnego,

Wicej daleko nad to smaczniejszego.

Czemu to bowiem, czemu w modym wieku

Chce si zaywa rozkoszy czowieku?

A my dzie po dniu dalej odkadamy
A tego dobra ju nie zaywamy.
Zayjmy przebóg, bo staro nadchodzi.

Która nam wszytk dobr myl przeszkodzi.
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Lekcia ósma.

Ju maj zielony, Filido ^ nadchodzi

Na pid si stpi bez maju nie godzi.

Stary to zwyczaj i niema przygany,

Od naszych matek przez rce podany.

Podmy o zakad, e bez zielonego 5

Jeh ci zdybi licia majowego,

Dozwolisz, e ci w gbusi caJuj,

Któr przed czasem ju sobie smakuj.

Przegramli ja te, obierz teraz sobie,

Cobym za win mia popada tobie. ' 10

Rzekem a onej to si podobao.

I owszem, mówi, zdali si to mao,

Gdy zakad wygrasz, acz zawaruj Boe,

Podobno ci potka co lepszego moe.

Jeli wic sczcie mnie posuy moje, 15

Daj co chcesz: pusczam na baczenie twoje.

Wygram ja pewnie, ucieszna dziewczyno,

Wygram, nie boj si, porao Erycyno.

Zdybi ci rano, jescze bdziesz spsla,

A o zielonym nie bdziesz pomniaa. 20

I bez zawodu tam zaraz wielkiego

Chc si dopyta zakadu mojego.

Lekcia IX. W. 1 Na co si wtenczas matka zapatrzya.

3 Luba dziewczyno. 9 A ty na ziemi niemasz równej sobie.

15 Jam do na wiecie zna. 26 Wczyme mi wczora bya

upewnia. 27 przecie. 31 Zkde znowu. 32 swoje. 33 A wten-

czas adne... 34 adne klejnoty. 35 U mnie nie bd, jako

liczne ciao. 36 Gdy bdzie... leao. 37 Bo niechaj sobie

jako chc smakuj. 38 Skarby bogate (!), jeh nie miuj.

39 Nikt mi nie zbije z mniemania mojego. 40 Nie wiedz etc.

Po w. 42:

Przeto jako chc niech to ludzie znaj,

Niech do marnoci tych si ubiegaj.

* Annenko w rek. Krasiskich.
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Kiedy ci bd na onie piastowa,

Nikt mi bogactwy nie bdzie celowa.

Lekcia X.

Róane z morza ukazuje wosy

Rana jutrzenka; wesoymi gosy

Dzie sowikowie w gstwinie witaj.

Tam si pod strzech wróble odzywajc.

5 Sza czelad budzi pilna gospodyni,

Kady powinno swoje chtnie ^ czyni

A tylko 3 samej raodziuchnej dziewczynie

Wolno si wyspa na mikkiej pierzynie.

Raba, co tego czasu pilnowaa,

I) Zaraz mi haso do potrzeby dala.

Skocz z ochot: Prawda, e wieego

Niemasz Filido^ licia zielonego.

Zaponwszy si za wygrane daa,

Z zakadu próno wymawia si miaa,

Albo nie chciaa. Ale ludzkie rzeczy

Zna i ma urok niepewny na pieczy '".

Ju si oczty wdzicznie umiechaa,

Ju koralowej gby ^ nie umykaa,

Ju dopucia na bieluchn szyj

o Rk zaoy, ju piersi nie kryje.

Jubymy byli po maluchnej ^ chwili

Zupenej ^ z sob rozkoszy zayli.

Bo ju i rka waya si miele

Tam i sam biega po pieszczonym^ ciele.

5 Prawie kiedym mia na tak licznym onie

Wdziczn ofiar poczyna Dyonie,

Brzydka sw nog do izby wstawia"

Przemierza matka ^S przecie obaczya

» Oywaj Kra. * Pilno Czart. » Annence Kras. * Anncnko Kras.

» Zna ma urok mie na pewnej p. Kras. « Gbki Kras. ' Malukiej

Kras. 8 Zapewnie Kras. » Nadobnym Kr. '« Niezbdna noga d. i. wst-

pia Kr. " Baba Kr.
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I zna nam raamka o jej przyciu daa,

Ale nam smaczn robot przerwaa.

Bodaje wiecznie szpitalu mierziony

Mieszkaa w domu czarnej Persefony,

A teraz w spronej tej twojej staroci

Niech ci rze ogie chciwej cielesnoci

Bez adnej folgi, jak Japetowego

Syna w pustyniach Kaukazu zimnego,

ywe serce sp szarpa rozgniewany,

A on si próno miece przykowany.

Lekcia XI.

Co mi za wiedma sroga zczarowaa?

Jakim mi gusem zdradna osypaa?

Co za moc twoja, bogini mioci?

Nie umiesz odda takiej zelywoci.

Oto mi twoje dary wydzieraj

I gwatem mi ich zaywa nie daj.

Nie jamci bogi Pelopem czstowa,

Bym takim godem za grzech pokutowa.

Nieszczsny trzonek uszed z rkojeci,

Chocia si rka nim nadobna pieci.

Trzonku, takiego bankietu niegodny.

Dla ciebie teraz musz odej godny.

Ot masz przed sob potrawy gotowe,

Sodsze daleko ani nektarowe.

Lekcia XII.

Czemucie si oczy me zami nie zalay,

Czemucie a do mierci ze mn nie pakay.

Gdy od was i odemnie tak liczne stworzenie

Prowadzono niestety ach! w klasztorne cienie.

Kiedycie si tak bardzo w suszy zakochay,

Dajecie si za czasem w popió rozsypay.

A ty bezecne serce pana niewdzicznej^u

Za czasem cierpie musisz z znakiem bólu swego.
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Lekcia XIII.

Kiedy nami gardzia i naszymi zami,

Któremy lali przed jej hardymi nogami,

Nieche szczliwie idzie, my zlejem jagody,

Wdziczniejszemu oddajc nasze sklane wody.

Lekcia XIV.

W srogim Bog czeka postawi zakonie,

Stworzywszy jemu wiat gwoli; w zagonie

Gmera mu kaza i chleba si w pocie

Dorabia ciko, a myli we zocie

5 Swoich nie topi ani zamierzonych

Granicach (!) w dze przechodzi wrodzonych.

Grzechem okreli wszytkie rozpustnoci,

Chcc gniewem kara swym nasze krewkoci,

Groc nam pomst pieka gorcego

10 W on dzie ostatni sdu straszliwego.

Ani si kaza spodziewa korzyci

Za zo wystpn i za nieprawoci;

Zaczym pod jarzmo kark mierci wszelkiego

Poda na wiecie stworzenia swojego.

15 A dawszy czeku przyrodzenie takie,

e jest skonniejszym na zbytki wszelakie,

Tak z swymi kaza walczy afektami.

e w tej upada wojnie mu.sim sami.

A tak prawa czek ju okrutniejszego

20 Nie nosi nad to, e mu cielesnego

Nie wolno zay, gdzie ch, ognia, kiedy

Ma z swej chciwoci zapaem wic biedy,

Ani mu wolno w tak cikiej niewoli

Bez grzechu dz szafowa powoli.

26 W czym zna szczUwszych swobód zaywaj
Bydlta, bo te wstrtu nie dziaaj

W tym przyrodzeniu, ani im adnego

W przestronej dzy kresu takowego
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Nie zamierzono, ale owszem dano

Wszelkie wolnoci, nic nie zakazano. so

A czek za krotk swej podliwoci
Roskosz, ma cierpie wiecznych mk srogoci.

Miawszy wrodzone iskry cielesnego

Ognia, które s w wasnych kociach jego,

Zarakniono wszytkie porty przyrodzeniu, 35

Bez ochyby y kazano w pomieniu.

Nie wolno panny w jej paniestwie tyka,

Nie wolno do wdów smutnych si przymyka.

Na matk za snad ani poziera,

Ani przepaca, ani te wydziera, 40

Krewnej da pokój, Boe racz zachowa!

Mniszki nie pytaj — a kogó miowa?
Prónych biaychgow, i tych zakazano.

Ledwo waaszy co wdy nas nie dano.

W samym maestwie tylko pozwolono 45

1 to do i w tym stanie zabroniono.

A ten si czasem do tej sprawy leni,

Który si jeno gwoli temu eni.

Nam za i serce w te woono pta,

e myl moem grzeszy niebota. so

Bujny lot bystrej zrzenice odjto

I biedne oko w t niewol wzito,

Teskliwe na nie okulary dano

I wzroku w biaej pci pa zakazano,

Ale go owszem odwraca od tego, 55

Do czego si ma z przyrodzenia swego.

A ono trudno: na co patrze mio,

eby si oko tam nie zabawio.

Ucho i to si w tym nie wybiegao

Mao swej woli i temu zostao. 60

Bo mu ujto obroku wasnego;

Nic si nie godzi sucha lubienego,

Ni wdzicznych szeptów, ni takowych pieni,

Tak nam such prawo to nieznone cieni.
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6s Boe skarae, tylko dla fartucha

Czek z siebie czyni lepego i gucha

I wszytkich zmysów moc na poy traci,

Bo tkn, powonia, zkosztowa nie paci.

Jzyk ma munsztuk i kawecan srogi,

70 Rce w okowach i w kajdanach nogi:

Zgoa tak wszytkie dze skrpowano.

e niczym wada po woli nie dano.

A to dla Ewy i jej pokolenia,

Naj liczniej szego boego stworzenia,

ih Które w tym przodek po anioach maj,

e niemiertelnym duchom si równaj,

I do boskiej co zna doskonaoci

W nienaruszonej przychodz czystoci.

A my jako si kocha w nich nie mamy,

80 Gdy w nich godnoci takie uznawamy?

Bo wdy gdyby ich na wiecie nie byo

Abo nam nie tak byo osodzio

Ich towarzystwo samo przyrodzenie,

Które w nas wlao ku nim to pragnienie,

8.5 Tedyby grzechu móg si uchowa

I sam krewkoci swe ulekowa.

Ale i ony tak si piknie rodz.

e do rospaczy wzrokiem nas przywodz.

I my tak duy czujem pomie w sobie,

90 e go ugasi nie moem a w grobie.

Pene s yy, pene s i koci

Nasze zapau tej podliwoci,

Jako nie upa? a któ si nie sparzy.

Gdy si ten ogie w sercu czyim arzy?

95 Niema natury czek salamandrowe],

W" ogniu nie zgorze, ani feniksowej.

Trudno nie paka w gorcej chciwoci

A deszcz nie zgasi pomienia mioci.
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»Lekcia 8« Wirydarza jest wolnym przekadem Irici-

skiej »Epistola Amans amanti* (Candida sidereis ardescunt

lumina flamiiiis etc, 29 heksan^etrow), moe poety afryka-

skiego Feliksa, z VI w., najmylniej niegdy Petroniuszowi przy-

pisywanej (por. Baehrens Poelae latini minores IV, str. 338

i 339); nasz przekad odbiega szczególniej przy kocu od ory-

ginau; nastpna lekcia, 9, jest niby parafraz tego samego

oryginau. W »Sumariuszu wierszow Morsztynowych* u hr.

Michaowskich znajdujemy lekci osra, jako przekad z Pe-

troniusza (oi><,k drugiego przekadu Ex eodem Petronlo), pod

nr. 226. Na podstawie rozprawy p. Dynów skiej o »Suma-

riuszu* (Pamitnik Literacki 1910 i 1911), wymieniam w^szel-

kie numery Wirydarza powtarzajce si (niby jako wiersze

Hieronima Morsztyna), w Sumariuszu, i tak Wiryd. nr. 156 ^
Sumar. 200 (poczym wariant tego pomysu nastpuje: Albo

tak, Zotnik etc); W. 174 = S. 38; W. 186 = S. 56; W. 263 =
S. 24; W. 362 = S. 69 i 70; W. 600—603 = 3. 118 i nn.;

W. 622 = S. 136. Lecz wymienione wiersze, z wyjtkiem pier-

wszych, napewno nie s wasnoci H. Morsztyna.

Str. 191— 261. Wiersze Andrz. Morsztyna. Dodatkowo

podaj, waniejsze tylko, odmianki z drukowanego tekstu war-

szawskiego, na dowód, jak znaczne zachodziy rónice w tra-

dycii rkopimiennej; tekst warszawski jest na ogó popra-

wniejszy, przedstawia niby ostatni redakci. Wskazuj zara-

zem aciskie Morsztyna róda
Nr. 384 Na susz = Susza 39; w. 5 i 6 Dzikuj^ ze

mi wysuszywszy strug Such do Zosi zgotoicaa drog; w. 13

i 14 w druku niema; 20 nad kostki (zamiast i po pas); 22

Oschne.

Nr. 387 = 46 w. 13 Zasi — Hafwo druk; po w. 20

dodaje druk 4 wiersze.

388 = 17 (Odywiony); 389= 30, w. 5 bogini — panienka,

10 i 11 kiedy swoich oczy N. w. blaski soneczne r. Oraz nad-

zwyke majc p. i t. d.; 4 ostatnich wierszy niema w druku

warszaw.

390 = 21 (Oddana, Atlas); w. 2 panno — Jago; 5 i 6 Oczy



384 WIRYDARZ

tuk jasnym blaskiem ziemi wiec Jakim si gwiazdy z socem
iie posczyc; 16 7 unie j tak chc.

391 = 106 (z Ausoniusza, Dyseros, str. 318 wydania

Peipera z r. 1886) Rozmowa z Wener; w. 9 i 10 przesta-

wiono. Przeróbka Morsztynowa bardzo udatna.

392 = 117; 9 7ioc7Hgo, 14 odpiera, 17 szarpacz.

393= 164 (Stan); 4 obfite; 6 Ciszsze, 4 nastpnych wier-

szow niema w druku warszawskim; 11 miie towarzystwo; 12

Ja lament, serce ogie^ oczy wod, 18 / co jest, 22 Pyta chorego.

394 = 58, 13 wtorego, 16 Brew okazaa co pogod rczy,

22 skrzydeka, 28 Siarczystym deszczem burzy zej Sodomy,

29 descze wiec spadaj^ 33 z ez twoich do powemie^ 35 Ogniami

lejesz., 44 gotuje napój, 46 tvypuci zechciaa, 50 e tah na

pacze moje, 55 i 56 Nowy krokodyl co na m mier godzi

Zdrowie mi bierze a mier zami sodzi. O wdziczny to pacz,

który w sobie cosi Smacznego ustom przydaje mej Zosi (! cho-

cia zreszt i druk o Phillidzie prawi!) i w dalszych wierszach

odmiany. 58 Co tyle wdziku, 75 Tak i tuszymy, 78 oddajesz

danin, 79 Podobno mi si ten i t. d.

395 = str. 165; brak wierszow 5—16 i 23—28 i 37, 38.

396 = 93 (brak dalszych tytuów Szumowskiego, jako

póniej otrzymanych). 4 wilk za, 31 aujc, 66 sznurowne,

69 i (nie ich).

397 = 113. 13 Groty i logie. 25 i 26 gmachy: dachy.

398 = 100 (Na jedne pani).

399 = 101 = Martialis (ed. Gilbert 1886), V, 29, por. ni.

400 por. Martialis XI, 67 Nil mihi das vivus, dicis post

fata daturum, Si non es stultus, scis Maro quod cupiara.

401 = 104 = Ausonius pag. 311 in E. adulteram, 2 jadu

(zam. mocy).

402 = 231 = Ausonius 324 ad Gallam puellam lam se-

nescentem; w druku warsz. brak wierszow 3, 4 i 7— 10.

403 =: 121 = Ausonius 336 de Laide dicante Yeneri spe-

culum sunm.

404 = 119. 405 = Ausonius 434 ad Deliam lascivientera

cultu. 406 = 226 = Martialis III, 26.
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407 = 47; 409 = 81; 411=210, 1 Kau (nie A7mo!).

413 =: 60 (Gadka); w Wirydarzu brak w. 3 i 4; 8 i pi
Maa padnie.

414= 109. 3 Nikt ci nie zada, hy uoj kram chudy, 13

Bo w twoim skadzie. 18 Choby tez.

415 = 54 ló Oprócz tych które, 19 za uszy, 22 / kwiatki

z wiecem.

416 = 101 = Ausonius 326 de Myrone qui Laidis noc-

tein rogaverat, 3, 4 Postrzeg si i siwizna bardzo zafrasowa

Wiec i t. d.

417 = 148; 418 = 70, 5 Ju (nie tym), 7 co (nie kto),

20 Odniosem, ale. Pur. podobn skarg na balwierza, dwuwiersz

u Martialisa, VII, 83.

419 =: 70, w Wir. brak dwu ostatnich wierszow.

421 = 118 (Oszukanie). 425 = 90. Marlialis XII, 45:

Haedina tibi pelie contegenti Nadae tempera verticeraque calvae

Festive tibi Phoebe dixit ille, Qui dixit caput esse calciatura.

426 = Martialis I, 75.

327 = Marlialis I, 37: Yentris onus misero excipis auro

Basse, bibis vitro, carius ergo cacas.

431 = 137; 432 = 110; 433 = 89, 2 poytku (nie owocu),

wierszow 3 i 4 niema w druku warsz., przez co cao sens traci.

434 = 132; w. 8 ludzko (nie przyja).

435 = 119 ^ Martialis XII, 65, 2 uczyniwszy.

437 =: 108 = Martialis I, 27 : [xiaw [jLva[j.ova au|XTOTav.

439 = Martialis.

Nrr. 441 i nn. Zagadki powtarzaj si midzy innymi

i w rkopisie petersburskim Silva vari"rum curositatura str.

1076 i nn. p. t. Gadki. Brat vprzeymy Siestrze kochaney gadki

te do zabawy poda alias JMcp. Andrzey Morstin stolnik wo-

jewództwa krakowskiego. JMP. Annie Reiowey starocinie ma-

logoskiey moiey M. P. (z tytuu mona dat napisania Gadek

oznaczy). We wierszu dedykacyjnym, którego w rk. pelersb.

niema, czyta druk warsz. w w. 14 Godzienbym z nimi zosta

wic za drzwiami, 21 A jeli ich tym sczcie nie obdzieli.

442, 5 drobno (nie sia), 7 w swoim ciele, 9 przyrodnego.

Wirydarz ii. 26
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443, od wierszu 5 rk. petersb. ma brzmienie odmienne;

7 chopy (nie fopyj, 8 i pe bia, 11 i 12 Bece ucite, brzuch

mam rozerznity I gowy niemam ni kolan ni piy, 14 Piek

(nie Poym), 15 odtic.

444, Gadka 3 jak w rk., 7 w warsz., 4 rozdzieram, 7

a w przedzie mam.

445, G. 4. 6 w warsz., 1 Pierwej musze do grobu wstpi
nii oyj, 16 dobram, 20 Które tpym orem najbarziej mi

szkodz, 22 w koo (zewntrz), 24 spod nogi, 25 chowa (zbie-

rze), 31 Zmczona.

446, G. 5 = 4 warsz., 4 i zimie zagrzewam w potrzebie,

6 grzmotów (gradu).

447, G. 6 = 9, 4 Gowa której si boj, 7 Kdy si ozw.

448, G. 7 = 10, 1 wiee, 6 Tam zaraz piknej, szpetiego

niemine, 7 zamieni.

449, G. 8 ^= 1, 6 pogrzeb, 9 i 10 zadawani ... odbieram ...

rozczam, 11 narzdzie (instrument), 14 zamknie, \\. 18—20

przestawione, 18 wynosz, 22 wystpki.

450, G. 9 = 12, 4 Z jasnociami, 16 co fArio},
' 8 aska-

wym, 19 moie, 21 mianowicie, po w. 24 dodaje w.iwz. dwa

wiersze, 25 przed mierci, 27 Drewno i kamie, 28 Nanusi

rk. petersb.

451, G. 10 = 11, druga i trzecia strofa zmienione, raczej

pomylone w warsz., 23 si dopada, 28 Ni.

452, G. 11 = 8, 3 wszdzie (wszyscy), 12 przecie (wszyscy),

27 i 28. KaMy com ja jest ...I rzecze to s praczki a to bzowe

jagody.

453, G. 12, zamiast niej inna, 13, w druku warsz.

454 i 455 naladuj pokrewne treci wiersze Martialisa

(n. p. I, 35 Yersus scribere me parum seyeros Nec qnos prae-

legat in schola magister, Corneli, uereris, sed hi libelli Non

possunt sine menlula placere... Nec castrare velis meos libel-

los; III, 68 Schemate nec dvbio sed aperle nominat illam etc;

por. te wstp do Priapea i t. d.).

459=132 (Na jednego) = Martiatis VIII, 6. a!e krociej
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i bez wylicza mitologicznych; w. 6 w klasztorze (w Wieliczce),

rone (dawne).

461 = 183, 1 jeden (nie jele!), 2 Rogi na rynku, 5 A lubo,

6 zostay we Wilnie. 8 wstawi.

462 = 109, powtorz(»ne z nr. 400.

464 Zna e go ruskim darowaa darem, bo Rusin wedle

przysowia co darowai nazad odbiera.

465. p( r. Martialis 3, 8: Thaida Quintus amal. Quam
Thaidain? Thaidani luscam. Unum oeulum Thais non habet,

ille duos.

466 = 48, por. Martialis 3, 15: Plus credit nerao homi-

num quam Cordus in urbe, Cum sit tam pauper. Quomodo?
Caecus araat.

467 = 49, w. 5 Apollo skrzypki i lutni i karty; 8 teki

(zam. eh ci); anagram daje nazw Jan Rakowski.

468 = 126. 2 S, z których pieka, 4 A przez te furt
sny prawdziwe chodz, 6 a przy tej, 9 z pierivszej tej soniowej

11 Przybd, por. Vergd. Aeneid. 6, 893 i nn.

Sunt geminae somni portae, uarura altera fertur

Cornea, qua veris facilis datur exitus umbris,

Altera candenti perfecta nitens elephanto,

Sed falsa ad coelum mittunt insomnia manes.

471 = 13, w. 6 a rano si ivraca.

473 ^ 88 = Martialis 4, 43, ale tekst polski rozepchany

mieszn mitologi i antytez acisk zastpiono inn.

476 z=: 11 1= Martialis 3, 43, Mentiiis iuvenem tinctis Le-

pide capillis... Non omnes fallis, scit te Proserpina canum

Personam capiti detrahet illa tuo.

477 =: 172, w. 1 rose (stare), 2 Przymykasz potki, 5 pod-

j prac icnuka.

481=215 (W tytule znaczniejsza odmiana: artujcego,

e ludzie swoje w ogrodzie J. Kr. M. na sejm do Warszaivy

przyjechawszy postawi mia); w. 31—33 niema w druku warsz.;

50 Córki (faszywie. Wad z w. 48, natomiast w. 49 brzmi

poprawniej w warsz. tu pocz swoje zrzenice) 41 kurtki; w w.

2&*
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51—54 naladuj wszelkie aciskie Priapei;;; \von;^a = Pha-

eton a siostry = Heliady; córki Mareny nie znam. w. 62 'policz

a odbierz.

482 = 207 (Niepewno).

484 = 8 Do Jana (Grotkowskiegc pisarza pokojowego

kroi.), 8 Cho ich nasz powiew^ w Wiryd. brak reszty, t. j.

w w. 11—34.

485 = 15 (ania; tytu w Wiryd. trafniejszy).

487 = 55, 9 Aetna nieysta. 10 cho ognie wci wy-

rzuca spore, 14 wschodzi, 17 Lecz i ten. poar zdaby si do
may, 19, 20 Bo usta wreszcie i on... Skoro... Tak i ten.,

23 i 24 me loszytkie mioci W)az z nimi spali wszystkie moje

koci, 26 Twoja to Zosiu pali uiie robota.

488 = 70. 3 tvegiel (zam. pomie).

489 = 224 (Sekret jawny), 4 zjiajdziesz na tych wierszow

kocuf 13 ivdziecznym gwatem.

490 = 184 (Nowe lato 1648); po w. 16 brak w Wiryd.

wierszow 16; 25 roczne, 27 przeegna.

491 = 69, 11 wysugi, 18 Jeno, w. 19 i 20 !)rak w warsz.,

22 ywcem, 24 loykowan.

492 = 123; 493 = 151. 5 wczesnej, 6 chocia dziewcz laty.

494 = 186, 3 chudak (ebrak), 4 to oba; wzite z Epi-

gramów Ausoniusza appendix XIV.

495= 125 = Ausonius 345 Qualem veii liabere amicam,

kontekst znacznie odmieniony, ale koniec ten sam: Dioere abo-

minor, uxor erit, 2 mie (nie si!), 6 Niech nie za duga na-

mow uczyni.

496 = 163 w Wiryd. brak wierszn 6 I pierwszy nosi

krogulce i kanie, W Ze w zwierz.

497 = 67, w. 7 JJotkni jej Wenus zwyciym.

498 = 43 (Nieustawiczna), 5 Baz ze mn wiernie.

499 = 69 (Do panny), 1 topione, 6 twardy db.

500 = 41 (O swej pannie), 1 jest marmur.

501 = 42 (Do teje).

502 = 98 (Do Jagi).
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503 = 78 (Do Jagnieszki), 4 W które nam owisz, 13 Stad

ci mi drcz w nieprzebranej.

504 = 212 (Do Jagnieszki). w. 5— 8 brak w warsz.

505 = 106 (Na niestateczn), 3 i 4 chwali tak... Zmys
widzc i tak porywcze

506 = 39. 1 Kwiateczku suchy, 12 7 swym zwidnieniem

spraw to.

507 = 80 (Do panny), 2 Którychpoudnie nic odkryj wiatry.

508 = 97 (Wiosna), 3 Ju si i trawki.

509 = 106 (O ptaku, do czya).

511 = 134, 7 Ani mi... umie odda (nio nie umie da),

8 Gdzie serce? i jeeli umys twój .

512 = 177; 513 = 119; 514 = 83 (Rónica).

515 = 82 (Na oczy); 516 = 74 (Na wdowy), 3 Bo te

Marusz pod alu pasczykiem Wypadn.
517 = 148, 4 cnotliwa., 7 krzytce.

518 = 159. 1 O ivita, koca niema w Wiryd.

519 = 76, 7 supi! (zam. szkapi), 8 pyrzyn.

520=: 215 (Do Jagnieszki). 5 dziewko, 6 ziarn, lA zboa

w plewy; w w. 17—20 w warsz. brak, 21 Przecz ty, 22 cao-

wania ujmujesz, ww. 25 i 26 brak znowu, 27 Daj mi wiec gby.

521 = 220. 8— 10. Gby co moe i ciemne pogrzeby Od-

wlec i. . . wróci I ywot przewlec który mier chce skróci;

ww. 11—22 brak w warsz.

523 =: 140 (Na to, t. j. Na gr niegow). 7 próno,

9 ogie to; ca.!o naladowana z Petroniusza (Balirens Poetae

minores IV, 101).

524=: 172 (Sonet), 1 co pannie tej, 4 z wami, zamiast

w. 11 i 12 czyta warsz. I kto z nim wskóra, chybaby na migi?

zamiast ostatnich czteru wierszy trzy, jako w sonecie.

525 = 173, 1 zdradliw chtk e si ta panna zdra-

dliwsza nad wdk.
526=: 175, 3 e wytwierdz, 4 na serca.

528 = 152, 2 nieprzestannie 3 By. 4 Jagny.

529 = 7 (Oddnjc lntn''), 6 Przebiey nieraz paluszek,

10 Koeczków panna bdzie si tykaa
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531 = 229, 1 wolne zam. wonne.

532 = 8, 1 pobonej, por. Ausonius 82 iustae nunc canis

(canicula Maera) Erigonae o upale; po w. 10 dodaje warsz.

dwa wiersze (Jeden jej wosy trefi, drugi iv ucho co o mioci

poszepywa gucho), 17 sprawi i w te znoje, 22 / ze si wszy-

kich zmysów praioie wyprawiony. 34 i 35 Panem ja chce by.

Inaczej wolnoci Wnet c\ daruje, wypuscze z posugi 37 na-

trnika, 44 i powolno.

Odmiany obu tekstów polegaj wic gownie na popra-

wnoci; Morsztyn zastpywa w póniejszej redakcii sowa obce

wasnymi, kad natrtnika zamiast niedyskreta, powolno zam.

dyskrecii, towarzystwo zam. kompanii, usuwa lament, womitowa

i t. p., przestawia sowa dla lepszego rytmu, uywa zwrotów

dobitniejszych, zam. usta te powiedzia usteczka i t. d. W prze-

rabianiu utworów aciskich postpywa tak zrcznie, e na-

bieray u niego cakiem pozorów oryginalnoci, chyba wyj-

tkowo opuscza go ten zmys trafny, n. p. w owej przeróbce

z Martialisa V, 29 Si uando leporem mittis mihi Gellia, dicis

»Formosus septem Marce diebus eris«, Si non derides, si verum

lux mea narras, Edisti nunuam Gellia tu leporem — bo do-

wcip aciski na równym brzmieniu lepores i lepores (zajcy —
wdziki) polega, chocia u nas powszechnie t gadk (jest np.

i u W. Potockiego) przyjto. Paralel i rode innych (woskich

i t. d.) nie przytaczaem, odsyajc do studium prof. Edw.

Porbowicza, Andrzej Morsztyn, przedstawiciel baroku w po-

ezii polskiej (Rozprawy filologiczne XXI, 1894, str. 225—319);

autor pomyli tylko w jednym, jakoby » Andrzej i tym róni

si mocno od Hreron. M., nie lubi wyuzdanej muzy*, gdy

w istocie ma si rzecz odwrotnie; wobec wszeteczestw An-

drzejowych bledn Hieronimowe.

Str. 262—273 Wiersze Pastoriusza. ale ostatnie dwa,

Germani auxiliaies i Responsum Polonorum (nrr. 552 i 553)

nie jego pior; satyry to jakiego anonima, powtarzajce si

po szlacheckich Silvach, n. p. w rkopisie petersburskim Ro-

nojzyk. XVII folio nr. 70; drugi wiersz nosi tytu »Poloni

Germanis respondent*. O konwertycie Pastoriuszu, poecie i hi-
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storyku (w stylu napuszonym) a równie i teologu - polemi-

cie polsko-pruskini, por. Korzeniowski, Archiwum do dziejów

literatury etc. XI, 1910, nr. 246 (z powodu obszernego rko-
pisu petersburskiego z jego dzieami i korespondenci); z wier-

szami jego spotykamy si nieraz po Silvach, n. p. w owej

Silva yariarutn curiositatum (petersburskiej, str. 610 i nn.),

Echo anagrammatica Elbingae reciprocata na wybór króla Mi-

chaa i Carmen gratulatorium do tego; Prusak Trembecki nie

móg wic iegn Prusaka pomin.
Str. 283. nr. 562. Zagadk autorstwa » Czwartaka* roz-

wiza »Quaternio« Zabczyca; jest istotnie abczyc autorem

>Czwartaka« i Naborowski przywaszczy go sobie, dodawszy

dwie pierwsze zwrotki. > Czwartak nowy, Kraków 1629* Zab-

czyca jest bowiem tylko skróceniem z obszerniejszego dzieka

tego Zabczyca p. t. »Quaternio, w którym sie wyrazai Boskie

sprawy niepoite. Anyoow; Nieba; ywioów Powinnoci;

y obyczaie ludzkie. Przez Jana . Zabczyca* (Kr. r. p. 1629),

kart 12. Powici je Zygm. Kotkowskiemu sekr. Kr. JM. w ob

szernej przedmowie; od k. B id >Cztery rzeczy* (Bog;

Anieli; Niebo; ywioy; Czowiek; Koció; Xidz; Zakonnik

probant; Zakonnik profes; Monarcha; Senator; onierz i t. d.,

pod kadym tytuem aciskie lemma: Ens incomprehensibile;

Gloria cum obediencia; Monomachia etc.) a do C4; na od-

wrocie karty C4 znane dictum o Pax facit divitias etc, wier-

szem; D: Fortuna lechaica, skargi na zmienione lala: »Bo uciek

od nas pokój i piesczona zgoda, Nastpio tyrastwo narodu

obcego, Bije kto si nie leni Polaka mnego; przyczyna tego,

nasza niezgoda; do zgody; kto ochoczy, zniesiemy bisurmaca,

poskromim Gustawa! Nakoniec wiersz do czytelnika, na temat,

e nie mona kadego zadowoli, jeden z popady siada a drugi

z popem ma sw tragedy; niech kady rzemiesem rad si

sw^oim bawi, niech tylko nie kradnie cudzej pracy — jak to

mnie si stao z Marsem krwawym Chocimskiej ochoty (a winni

temu Panowie Pisarze, co magistrami czyni brzydkie faryna-

rze i prefacye im pisz do cudzej roboty — mowa o Nadol-

skim, por. Pamitnik Literacki 1911; nie przypuszcza abczyc,
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e ten jego »Quaternio« mia znowu pa ofiar » zodziej a zego*).

Na odwrocie karty D(6) wiersz do Zoila. Otó tego to obszer-

niejszego »Quaternio< skróci sam abczyc na »Czwartaka«.

Redakcia w »Quaternio« pierwsza, w »Czwartaku« wygadzona,

poprawniejsza i tej si Naborowski trzyma; liczy >Quaternio«

strof 45 (bez innych wierszy) a z tych wybra abczyc do

» Czwartaka* 25, opuszczajc pierwsze (o Bogu i t. d.) i osta-

tnie (o pannie, raodziecu, wdowcu i t. d.). W strofie 4 daje

»Quaternio« mylnie: wolno serca, rozim, cze, zdrowie i t. d.

(w. 14); w w. 20 czyta trafniej: bogaty ndznieje; w w. 35

czytaj: w zacigi sie wdawa Nad si; w w. 82 cierpliwy;

97 mza^ nie czeka; 100 tv mowie kamliivy ; 101 ma ten mie.

nie: mnich.

Nrr. 537—641. Nie zupena to spucizna po Naborow-

skim (nie mówic o tym, e i t wycinaniem kartek znacznie

uszczerbiono). Z rozsianych po drukach przytaczam tu z hstu

do Janusza Radziwia (20 hpca 1630) postscriptum, malujce

stan majtkowy i kopoty poety:

6 em si nie rycho ozwa na twoje pisanie,

Odpu mi i Jani3szu i moj wity Janie.

Przyczyn rone moje a cikie kopoty,

Które nie dodaway do rymów ochoty.

Tak mi chytra fortuna na cel ich wydaa,

10 e coraz rewizorów cikich na mi saa.

liczby, o arendy! bodaj was nie stao!

A teraz (ach, wspomniawszy, serce zabolao)

Pop zdrajca czego nie da, odj usiuje:

Ju pozwem, ju mandatem, ju wonym turbuje.

16 Bodaj si domiecili pieka gorcego.

Boyszcza pleszowate wieku szalonego.

Bo ju ziemi posiadszy, dalej nie moecie

1 wród pieka swe kopce da Bog usypiecie.

Ja przecie po staremu sug twoim bd,
20 Dokd krwi niebogatej z chudych y nie zbd,

I nagrodz na potym moje omieszkanie,

Tylko bd na mnie askaw moj ksi, moj panie.
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Pop — naturalnie ksidz rzymski, nie ruski. Z listu wier-

szem, w Dodatkach Maciejowskiego str. 239, wymieniam o wi-
ceniu sobótki: poeta wracajc z podroy morskiej yczy sobie,

Abymy prdko byli u wilnego brzegu,

A potym si niemnowym nimfom pokonili,

A witojask tobie sobótk wzniecili,

Której w drodze nie przyszo (biada!) ofiarowa,

Bomy musieli dalej tego dnia eglowa.

(z innego rkopisu dodajemy artobliwe tumaczenie: in medio

ignis combustus non est — przez sobótk skaka).

Wspomnielimy ju, e Naborowski na dworze radziwi-

owskim odgrywa t sam rol, co Knianin w Puawach;
wic wierszami odprawia sub, chwalc wszystko i wszy-

stkich, nawet zgonu ulubionej suczki Ksinej Pani nie prze-

puszczajc bez wiersza- kondolencii. Pisywa i wiersze na dwo-

rzan radziwiov\'skich, wcale nie panegiryczne, n. p. docinki na

Karmanowskiego; na Kurosza, co si pokryjomu oeni, ale

mimo to nawiedziny towarzyskie omin go nie miay. Z r-

kopisu ariana, modego Lubienieckiego, w bibliotece jagiello-

skiej nr. 2275, przytaczam wizank wierszy Naborowskiego

(ostatni, Palinurus, od sternika okrtu Eneaszowego, jest bar-

dzo dwuznaczny: powiersze, czytane tak lub owak, zawieraj

pozorn pochwa a istotn nagan niewiernego szafarza).

Nagrobek Katarzynie Radziwiównie.

Janusza Radziwia tu ley kochanie

Pierwotne, lecz teraz smutek i wzdychanie,

Katarzyna, z dziadem swym w jeden grób woona,

Która z ksin na Sucku Zofi spodzona.

Szesnacie tu na wiecie godzin jej bytnoci.

O ndzny wieku ludzki, o krótkie rado.ci!

Nagrobek.

Z bratem, synem i mem, si-stra, matka, ona,

Nieszczsna w tym aosnym grobie pooona.
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Nic si temu nie dziwuj, e w tak maJym grobie

Sze ich ley, bo nie s jedno dwie osobie.

Jako ze dwu nieszczcie szeci uczynio,

Tak szeciom, dwiema jedno miejsce naznaczyo.

Nagrobek Lewusiowi kochanemu Ks. Zophiej na Sucku
Radziwiowej.

Zacnej ksiny pokoju stró nienaganiony

Skoro rk okrutnej poleg Persefony,

Diana swe mylistwo z pustyniej ztrbia

I paczliwym lamentem knieje napenia

I nimfy grób aosny z kwiecia gotoway

I ywe diamenty z oczu przeplatay.

Szczliwy psie, szczliwa i twoja mogia,

Któr nimfa sarmacka zami oszlachcia.

Nie ty Syriuszowi bytu niebieskiego.

Lecz on tobie zajrze ma pogrzebu takiego!

Palinurus abo styrnik.

1.

Przyzna kady tobie, Poki tu rej wodzi,

Nie Panu, lecz sobie, Sia barzo szkodzi,

Intraty przybawi, Nad inwentarz dawny.

Takime si stawi, Palinurze sawny.

Susznie, sprawiedliwie — W tem aden nie zbdzi,

e suy cnotliwie. Kady tak osdzi.

Kto ci tak udawa, e pokrad koniecznie,

Sam si garzem stawa: Mówi to bezpiecznie.

3.

Za takie staranie. Godzien aski zgoa

Bodaj wisia, panie. Ten, co na ci woa.

W paskiej majtnoci Dostatek wszytkiego

Pocho i ywnoci U ciebie samego.
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Gadka.

Z trzech liczb apostolsk czwartaków zoono.

Midzy tymi Judasza per^nie pogrzebiono.

Tu wymieniono imi autorskie; wiersz bezimienny, nape-

wne jednak Naborowskieg) znalazem w rkopisie Czartory-

skich (niegdy Czackiego) nr. 362. folio: Slva rerum, w kocu
wieku (XVII) bdca w posiadaniu Krzysztofa Dobkiewicza?

owczego wileskiego, protestanta. Zawiera rzeczy gospodarskie

(n. p. odpis Strumieskiego o sypaniu stawów z druku z r.

1573 i t. p.; reguy gospodarskie, n. p. Jerzy sieje oziminy,

Benedykt owies, jarzyny, Urban konopie na roli... Bartomiej

przepiórki szczuje i t. d.), listy i mowy, wiersze satyryczne

i polityczne, Dum Ukrainn (Powiedz gono kobzo moja,

Umieli co duma twoja i t. d., po wychwalaniu losu. sawy
onierskiej, gorzkie ale na niebezpieczestwa i cikie przej-

cia onierskie — w duchu Zbygniewa Morsztyna; wyda j
prof. Tretiak); Lament chopski (Nestoty nam na pany, Co

maj moc nad nami; na pobory, od dymów paci musimy, Od

których si krztusimy — na onierzy co to maj na grzbiecie

swoim yskawice co si ich boim i t. d.), wyda go p. K. Ba-

decki w dodatku do 2 nr. Biaych Kruków; satyry politycznej

na Osoliskiego (Kwestja rozerwania sejmu r. 1641, Compen-

dium rad p. kanclerza i i.); jest znany traktat o nienabywaniu

dóbr ziemskich przez króla; s nagrobki na Litwinow, Paca,

Skirmunta i i. Ciekawe wcale Epilalamium, jakie Krzysztof

Sakowicz r. 1634 ofiarowa Baabanowi starocie trbowelskierau:

Wziwszy wie o bytnoci twojej Baabanie,

Czymbych ci si przysuy, czyniem staranie.

Na szemlowskiej imprezie oddaem ci swoje

Prace przez Smarzewskiego na chocimskie boje,

Gdzie trudów i marsowych dzie zaywa wiele,

Teraz czasów spokojnych oddaj wesele.

enili si Andrzej Jahokou-ski i Krzysztof Purynowsk;

z siostrami Sosnowskimi Ann i Maryn, u Zdzitowcnr-h na
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Rowie; wesele tu opisane wartaoby przedruku, bo jest to

obrazek z natury, jakbymy sami na nim przyto>Tfmi byli;

p. Sakowicz, którego wierszow Chocim?kich nie znamy, nie tgi

poeta, ale opowiada umie i przytyków nie skpi, szczególnie

na tego. co to na >ba}uku jzyka bezpiecznie odway si bez

wioski oeni koniecznie«, o którym si okazao, e »tylko

jedne ma wók pod Kleckim ksiciem*, cho prawi, e
ma » szesnacie wok na Litwie i dziesitek chopów 1 yta

zoonego pi tysicy snopów*.

e póniejszy waciciel by protestantem, tego dowodzi

nietvlko ariana Przypkowskieao tumaczenie Te Deutn lauda-

mus tu wpisane, lecz dzieje fundacyi szkoy kiejdaskiej, domu

sierocego i t. d. i >Lament albo Narzekanie wiernych Paskich

w K'';ronie Polskiej i W. Ks. Lit. bdcych z okazyej funduszu

zboru kiejdaskiego* (pisany w listopadzie r. 1726). Wymowna
to skargH protestanta, nie na to. e wbrew prawu ruguj ich

z godnoci i urzdów, ale na to, e wiar przeladuj, odbie-

raj przemoc zbory; poezya saba, ale skargi wymowne, i na

wasnych ozibych spowiercow. co, nawet i duchowni, sami

na dobra zborowe dybi a obojtniej na to, jakie bdzie wy-

znanie syna:

Nu gdy chce poj Aviary przeciwniczk,

lepy pan ojciec i w tym mu folguje,

Pozwala mu wdzia na si uzdzieniczk,

Która go w czyciec z sob powoduje i t. d.

S wiersze Dobkiewicza na mier rodzonych i t. p., s
i wydatki jego, n. p. z czym .syna do obozi) Sapiehy wypra-

wia w r. 1691 (a s i gorzkie wiersze na niezbonego Poto-

ckiego), albo na weselu w Berzgajnach r. 1694 (>co aczowali —
termin litewski! — biae gowy groszy 18« i t. d.). Otó mi-

dzy wierszami tego rkopisu (jest tu i Stanisawa Morsztyna

» Odkryta szczero kawalerska* wraz z > Odpowiedzi*), jest

wiersz (anonima) na imieniny ksiny Anny Radziwiowej z r.

1633, ofi;irujcy jej zote ptko; przypuszczam, e to wiersz
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(Iwomka, Naborowskiego, i p^jwturzain go w skróceniu (w l-
kop. karta 276 b i 277 a):

Zote Pobonoci Pto na X. JM. Pani Wojewodzin Wilerisk
w dzieii . Anny r. 1633.

Niech kto twe szczcie ksino od zacnoci domu,

Niech ztd, e na zo inszym twe wspaniae skronie

W równej chodz z Rzymskimi ksiami koronie,

...sdzi... wielkie to s ozdoby... lecz gin... lecz w tym,e pena cnot, e Boga znasz, twe zasugi: s

Dom twój zawdy jak klasztor, pokój jak witnica,

Usta, zdrój modlitw; oczy, czystych ez krynica.

Przeto podug zwyczaju zwyczajnej krainy

Chcc ptem jakitn uczci twoje mianowiny,

Te które z modu niosa pobonoci pta, lo

Nie chodzc drog, któr chodzi zo przeklta...

Te na ci kadziem, bodaj szczsna w nich chodzia.

Cieszc si dugo zdrowiem swego Radziwia,

Któremu niechaj tak Mars pomaga surowy.

Zdj z Smoleska moskiewskie pta i okowy, 15

Jako tobie, cna Pani, ten kawalec zota

I rozwiza i starga acno bez kopota.

Ciekawszy inny wiersz, przedrukowany w dodatku do

warszawskiego wydania Andrzeja Morsztyna:

Wiersz Naboro'>vskiego w czasie bytnoci króla Wadysawa
u ksicia Krysztofa Radziwia.

Wielkie, o wielki gociu, cuda si zjawiy,

Które tu u nas przedtym niewidane byy.

Wilk wic do lasu zawsze przede psy uchodzi,

A teraz dwoje hartów wilk na smyczy wodzi.

Woszy wic radzi aby w potrawach jadaj, 15

A teraz aby z Wochy u stou siadaj.

Ale to najdziwniejsza, niechaj kto chce wierzy,

limak wczoraj cakiem zjad .ledzia na wieczerzy.
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W istocie jednak nie jest to wiersz Naborowskiego; co

najwyej mogaby to by przeróbka jego z wiersza króle wica

Wadysawa (por. w Wirydarzu inny wiersz krolewica Ale-

ksandra), bo w wiarygodnym rkopisie jagieloskim nr. 116,

str. 152 czytamy wyranie:

Wadysawa IV, na ten czas krolewica polskiego art na imiona

(sug) ksicia Radziwia, które byy: aba, Wikowski i Koci-

lewski.

Cuda, panowie moi, u nas si zjawiy,

Jakie przedtym na wiecie sychane nie byy.

Co aby pospolicie Woch za ryby jada,

Teraz opak, bo z Wochy aba za stoi siada.

Wilk z przyrodzenia zawsze przede psy uchodzi.

Teraz opak, bo charty wilk na smyczy wodzi.

To te cud jako jeden, niechaj kto chce wierzy,

limak ledzia cakiem zjad wczora na wieczerzy.

Tego króla.

To sztuka: zay wiata a przecie by w niebie.

Wszytko to sprawi mio, gdy grzechy pogrzebie.

Dodaj art tego (tame sir. 984): Ujrzawszy kroi JMp.

Kostk urodziwego, rzek, e niejedna pani opuciaby najwy-

borniejsz sztuk (t. j. misa) dla lej kostki.

Z artykuliku o Naborowskim w Noworoczniku litewskim

1830 r., str. 205 -- 208 nadmieniam, e by herbu Podkowa, urod,

r. 1575, towarzyszy Januszowi Radziwiowi do Bazylei i Ge-

newy (St. Estreicher w Dodatkach do XXIII tomu Biblio-

grafii wymieni dwie jego tezy doktorskie bazylejskie z r. 1593

i 1594, de venenis i de temperamentis); zosta wyposaony

doywociem na Stankowie, gdzie w gbokiej staroci umar;

tame przedrukowano dwa listy wierszowane, z Wilna 1629

do Janusza R. i ze Smolewicz 1629 noworoczne dla Janusza R.;

z pierwszego powtarzam ow ustp z inwektyw na ksiy:
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Bodaj si domiecili pieka gorcego.

Boyscza pleszowale wieku stalowego,

Bo ju ziemi posiadszy, dalej nie moecie,

I wród piekl swe kopce, da Bog, usypiecie.

Trzy listy wierszowane do Bogusawa Radziwia z r. 1631

wymienia r. I. Czubek w rkopisie suskim, nr. 39 (jest to

Siiva Rerum XVII wieku). Fraszek Naborowskiego dla niemi-

osiernego ich pokiereszowania nie myl tu bliej bada; nad-

mieni, e fr. nr. 632 (Pani) odnosi si do znanej historii ks.

Radziwiowej i (tatarzyna) Smolskiego czyli Osmolskiego, o czym

w Liber Plebeianorum Trepki obszerniej (i W. Potocki ten te-

mat opracowa); jedna z fraszek przekrelonych (Swadba)

powtarza si w aciskich Krzyckiego, skd drog tradycii

ustnej do Naborowskiego zabdzia.

Tom drngi. Wiersze Wacawa Potockiego. W wierszu

o stworzeniu wiata wylicza Potocki zwierzta, nam dzi nie-

znane. Wiadomoci o nich czerpa przewanie z Plininiusza

historia naturalis, której by gorliwym czytelnikiem. Wiersze

523—570 daj liczne tego dowody, przytaczam kilka dla ob-

janienia (albo i poprawienia) tekstu polskiego, n. p. zamiast

amfihona czytaj amphlsbaena serpens. geminum caput amphis-

baenae h. e. et a cauda; enhydris, colubra in aqua vivens; ce-

rastis corpore eniinere cornicula saepe uadrigemina (dicitur);

zamiast leps czytaj moe seps, chocia u Pliniusza jest t^lko

spa salpuga (zmienione etymologi ludow w soUpuga), ro-

dzaj mrówek jadowitych; o bonazie (w. 556) opowiada Plinius

(8, 40): bonasus in Paeonia (in fuga reddit) fimum interdum

et trium iugerum longitudine, cuius contactus seuentes ut ignis

aliuis amburat; o cefos (w. 567): ex Aelhiopia x.yj7rou; uarum
pedes posteriores pedibus humanis et crunbus, priores mani-

bus fuere similes; o jednorocu, raonoceros asperrima fera; po-

wtarza równie notatki o bazyliszku, krokodylu, ichneumonic

i t. d. Za to z innych róde rzecz o gamaleonie i t. d.

Tame, str. 34 i 35, w. 1067 -1110, opisanie nowego,

niebiaskiego Jeruzalem, oddaje nieraz dosownie 21 rozdzia
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Apokalipsy . Jana; dodatkiem Potockiego s tylko wfaciwoci

owych dwunastu kamieni, znane mu z herbarzy, lapidariuszow

i Pliniusza. Opis tego Jeruzalem dowodzi zarazem, e Potocki

arian nie nalea do milenariuszow (chiliastow), nie rzadkich

midzy arianami, gdy mówi wyranie nie o ziemskim, przy-

szym Jeruzaleui i jego tysicoleciu, lecz o niebiaskim; on

i w sny nie wierzy nigdy, co u innych arian bardzo popacay.

Zato prawdziwe ariastwo zdradza w. 43 i 44 na str. 75:

w oryginale musiao by niegdy: *Chrystia7iin to, rzeczony od

swego Pana« (Chrystusa), bo tak si arianie wszyscy nazywali,

nie chrzecianami. Trembecki, a moe ju i sam Potocki, po

r. 1658, zmieni to umylnie dla zatarcia ariaskiej poszlaki,

jawnej mimoto ze zwizku tekstu. Wiersz o królach polskich

jest i w rkopisie Osolin.

Wiersze J. T. Trembeckiego. Do ich charakterystyki naley

doda, e Trembecki chtnie wplata cytacie z Kochanowskiego,

których nie wyróniam, i z innych autorów, n. p. str. 257,

w. 85 i 86 »gniewy kochajcych by utwierdzeniem mioci*

tumaczy z Andrii Terynciuszowej »amantmm irae amoris

(redjintegraciost« i t. p. Wiersz nr. 779 naladuje Kochanow-

skiego »Nie zawsze* i t. d.; nr. 774 opiewa serio mio, o jak
Owiciniow (brata i siostr), niesusznie pomówiono; H. jest

Helena, ale innych liter nie umiem dopeni. Zwyczajem po-

wszechnym (jeszcze od Reja!), lubuje sobie Trembecki w ka-

lamburach, wic w Wotywie (w. 788) s cige przytyki do

nazw, n. p. rozno saw Rusnowski; Tohaczu tucz (ruskie

totkat'); miru litowa Lutoinirski; z Obona do obozu i t. d.

Fraszki Trembecki tumaczy przewanie z Owena.

Dla uwidocznienia sposobu wydania przytaczam próbki

z rkopisu, ze cisiym zachowaniem jego ortografii:

Aty ozdobna Nympho, Nimpho urodziwa...

Czas, Natura, ywioy, zna zesi zmówiy

Aby tak liczne Dzio wiatu wystawiy...

Czy z abcia ysliczney Ledy urodzona

Aznadobney Heleny, w Ann przemieniona.
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Zes tak liczna ywdziczna, k przyswey wdzicznoci

Proznas iest (przyznam prawd) pychy yhardosci . .

.

Akiedy (ze ie przyimiesz) honor ten mie bd,
Nowego Amphiona tituu nabd
Y cho niewiera iako mi przystoi z stalonym i t. d.

Jusz mi nieal Kupido, emztwego postrzau i t. d.

Byc moe isz Saydaczny Boek Branca swego i t. d.

Woyny y Me gosie chciao Pióro mole i t. d.

Jusz mi dawa Kru peen KastaHyskiey rosy

Który tylkom co chcia wzi: Asz wtym Dziecko mae
Smiele korcem móg mierzy; Rynsztunków. Pienidzy,

Zota, Srebra, Namiotów, Proviantow, prdzey

Nisz wecztery godziny...

— naktor Koron Laurow
Niech wije Yictoria y wsrod iego Pola

Ztymstawi charaecterem: Tupady na nice...

Nieche Twoy Kleynot wieczniesi zieleni

Niechzota yszczsliwa RokpoRoku Niwa i t. d.

Wiedaye iusz na triumph Janie Bogumiy.
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